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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسوتاندارد  مؤسسوۀ  مقوررات  و قووانی   اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 نشور  و تودوی   تعیوی ،  وظیفوه  کوه  اسو   کشوور  رسومی  مرجو   تنهوا  1331 موا   بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهد  به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران

 92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجا  و دومی  جلسه شورای عالی اداری موور   

 جه   اجرا ابالغ شد  اس  .  92/3/29مور   33333/996به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار  

 و مراکو   نظوران  صواحب  کارشناسوان سوازمان ،   از مرکوب  فنی های کمیسیون در مختلف های حوز  در استاندارد تدوی 

بوه   توجوه  بوا  و ملوی  مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگا  اقتصادی و تولیدی پژوهشی، مؤسسات علمی،

-مصرف تولیدکنندگان، شامل نف ، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارک  از که اس  تجاری و تولیدی، فناوری شرایط

 موی  حاصول  دولتوی  غیور  و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگان

 ارسوا   مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نف  ذی مراج  به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود

 عنووان  بوه  تصوویب  صوورت  در و طورح  رشوته  آن بوا  مورتبط  ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریاف  پس و شودمی

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد

 موی  تهیوه  شد  تعیی  ضوابط رعای  با نی  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بدی  ترتیب،  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀکنند 

ملوی   کمیتۀ در و تدوی  3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شد  نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسید  تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  مربوط که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بی  سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
المللوی الکتروتکنیوک    بوی   ،کمیسیون 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی انداز  المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابوط  تنها به عنوان و اس
 کودکس غویایی    کمیسویون  

3
(CAC) خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استانداردهای تدوی  در .کند می فعالی  کشور در 

  .شودمی گیریبهر  المللی بی  استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرف  های آخری  از کشور ،

 کننودگان، حفو    مصرف از حمای  برای قانون، در شد  بینی پیش موازی  رعای  با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

اجورای   اقتصوادی،  و محیطوی  زیسو   مالحظوات  و محصوالت کیفی  از اطمینان حصو  عمومی، و فردی ایمنی و سالم 

 عوالی  شوورای  تصوویب  بوا  وارداتوی،  اقوالم  یوا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی

 اسوتاندارد  اجورای  کشور، محصوالت برای المللی بی  بازارهای حف  منظور به تواند می سازمان نماید.  استاندارد، اجباری

 خودمات  از کننودگان  اسوتفاد   بوه  بخشیدن اطمینان برای همچنی  نماید.  اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای

 و کیفیو   مودیری   هوای  سیسوت   صدورگواهی و ممی ی بازرسی، آموزش، مشاور ، در زمینۀ فعا  مؤسسات و سازمان ها

 ایو   سازمان ملوی اسوتاندارد ایوران    سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( و مراک  ها آزمایشگا  محیطی،زیس  مدیری 

 الزم، شورایط  احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحی  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه

کالیبراسویون   یکاها، المللی بی  دستگا  ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحی  تأیید گواهینامۀ

 ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فل ات عیار تعیی  سنجش، وسایل )واسنجی(

 .اس  سازمان ای  وظایف دیگر از

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  کمیسیون فني تدوين استاندارد

برابر نور مصنوعي: المپ قوس زنون براي ثبات رنگ در  –ثبات رنگ هاي آزمون -نساجي »

 « پريدگيآزمون رنگ

 ( اول) تجديد نظر  
 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 

 نعیمی نیا، فرناز

 نساجی( مهندسی)کارشناسی ارشد 
 پژوهشگا  استاندارد

  دبیر:

 آفاقی، جمیله
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 تشکری، حمید 

 نساجی( مهندسی)کارشناسی ارشد 
 ایران انجم  صنای  نساجی

 حسینی، مرجان

 )کارشناسی مهندسی نساجی(
 سازمان ملی استاندارد ایران

 سمسارها، مری 

 )کارشناسی ارشد شیمی(
 پژوهشگا  استاندارد

 صدر دادرس، فرحناز

 )کارشناسی ارشد مهندسی نساجی(
 موسسه علوم و فناوری رنگ

 عیوض زاد ، الهه

 )کارشناسی ارشد مهندسی نساجی(
 وزارت صنع ، معدن و تجارت

 فتحی، سعید

 )دکتری تکنولوژی نساجی(
 آزمایشگا  کوثر
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 کمالی میاب، رضا

 )کارشناسی ارشد مهندسی نساجی(
 سات آزمایشگا  آروی  

 گلکار، شهناز

 )کارشناسی مهندسی نساجی(
 آزمایشگا  جهان رنگی  آزما

 
 



   

 

 فهرست مندرجات

 صفحه                                                                                                                         عنوان

 ب آشنائی با سازمان استاندارد ملی ایران

 ج کمیسیون فنی استاندارد

 و گفتارپیش

 1 هدف و دامنه کاربرد   1

 1 مراج  ال امی   9

 9 اصو  آزمون   3

 9 اصطالحات و تعاریف   2

 3 مواد و/یا واکنشگرها   3

 3 وسایل   6

 3 تهیه آزمونه   3

 3 شرایط نوردهی   3

 3 روش انجام آزمون   2

 13 ارزیابی ثبات رنگ  19

 99 زمونگ ارش آ  11

 93 های نوردهی قوس زنونپیوس  الف )ال امی( ال امات مربوط به دستگا 

 93 گیری یکنواختی تابش در ناحیه نوردهی آزمونهپیوس  ب )ال امی( روش آزمون برای انداز 

 L9 92تا  L2های آبی ثبات نور  های معاد  برای مرج پیوس  پ )اطالعاتی( نوردهی

 39 عات عمومی ثبات رنگ در برابر نورپیوس  ت )اطالعاتی( اطال

 33 پیوس  ث )اطالعاتی( راهنمایی برای انجام آزمون

22 پیوس  ج )اطالعاتی( کتابنامه
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 گفتارپیش

در برابر نور مصونوعی  الموق قووس زنوون بورای      ثبات رنگ  - ثبات رنگهای آزمون -نساجی "استاندارد

های رسید   تدوی  شد. ای  استاندارد بر اساس پیشنهاد 1333نخستی  بار در سا   "پریدگی آزمون رنگ

بار مورد تجدید نظر  اولی های مربوط برای  استاندارد ایران و تأیید کمیسیون سازمان ملیتوسط  و بررسی

های نساجی و استاندارد پوشاك و فرآورد  ملی کمیتۀ اجالس شص  و ششمی  سیصد و در   و قرار گرف 

 اصوالح  قوانون  3 موادۀ  یوک  بند استناد به اینک اس ، گرفته قرار تصویب مورد 13/19/1329الیاف مور  

 ایوران  ملوی  اسوتاندارد  عنووان  بوه ، 1331 ما  بهم  مصوب ،سازمان ملی استاندارد ایرانمقررات  و قوانی 

 .شود منتشر می

خدمات،  و لومع صنای ، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرف  و تحوالت با هماهنگی و همگامی حف  برای

ای   تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید ل وم مواق  در ایران ملی استانداردهای

بنابرای ، . گرف  خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

  .کرد فاد است ملی استانداردهای تجدیدنظر آخری  از هموار  باید

 

 شود. می 1333سا    2932ای  استاندارد جایگ ی  استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 

 :اس  زیر شرح به گرفته قرار استفاد  مورد استاندارد ای  تهیۀ برای کهمأخیی  منب  و

 
ISO 105-B02: 2013, Textiles — Tests for colour fastness — Part B02: Colour fastness to 

artificial light: Xenon arc fading lamp test 
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در برابر نور مصنوعي: المپ قوس ثبات رنگ  -ثبات رنگ هاي آزمون -نساجي

 پريدگيزنون براي آزمون رنگ

 هدف و دامنه کاربرد 3

هدف از تدوی  ای  استاندارد ارائه روش آزمون برای تعیی  ثبات رنگ کاالهای نساجی از هر نوع و شکل 

 ( اس .D65نور طبیعی روز )نور  مشابهکه باشد میبل منب  نور مصنوعی در مقا

چنی  برای کاالهای نساجی سفید )سفیدگری شد  یا دارای سفید کنند  نوری( نی  قابل ای  روش ه  

 باشد.استفاد  می

دس  آمد  شود. نتایج ب انجام می 1های مرج  پشمی آبی ای  روش با استفاد  از دو سری مختلف از پارچه 

 .باشدمیاز دو سری مختلف از مرج  با ه  یکسان ن

 مراجع الزامي 2

 .ها ارجاع داد  شد  اس  مدارك ال امی زیر حاوی مقرراتی اس  که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 .شود بدی  ترتیب آن مقررات ج ئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

ها و تجدید نظرهای بعدی آن  اصالحیه، ا ذکر تاریخ انتشار ارجاع داد  شد  باشددر صورتی که به مدرکی ب

ها ارجاع داد   در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیس 

 .ها مورد نظر اس  های بعدی آن هموار  آخری  تجدید نظر و اصالحیه، شد  اس 

    اس   استاندارد ال امی  کاربرد ای   زیر برای  مراج از   استفاد 

معیار خاکستری برای ارزیابی تغییر در  -ثبات رنگ کاالی نساجی، 169ستاندارد ملی ایران شمار  ا  2-3

 رنگ

  هایروش  برای  کلی  اصو  -  رنگ  های ثباتآزمون -نساجی ، 133استاندارد ملی ایران شمار    2-2

  آزمون

 ر مقابل نور روزروش تعیی  ثبات رنگ د -نساجی ، 1331سا   ،993استاندارد ملی ایران شمار    2-1

های ها و روشویژگی –مورد مصرف در آزمایشگا  تج یه  –، آب 1393استاندارد ملی ایران شمار    2-4 

 آزمون

 از ارزیابی دستگاهی ، روش تعیی  معیار خاکستری با استفاد 2392استاندارد ملی ایران شمار    2-5

 ارزیابی و تشخیص فتوکرومیس  در کاالی نساجی -نساجی ، 6126استاندارد ملی ایران شمار    2-6
2-7  ISO 9370, Plastics — Instrumental determination of radiant exposure in weathering 

tests — General guidance and basic test method 

2-8  CIE
1
) Publication No. 51, Method for assessing the quality of daylight simulators for 

colorimetry 

                                                 
1 - Blue wool references                
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 آزموناصول  1

در برابر نور مصنوعی تح  شرایط   ،مورد آزمون همرا  با یکسری از مواد مرج ای از کاالی نساجی مونهن

مورد استفاد ، ارزیابی   ه با مواد مرج گیرد. ثبات رنگ توسط مقایسه تغییر رنگ آزمونکنتر  شد  قرار می

 شود. می

  اصطالحات و تعاريف 4

 رود در ای  استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

4-3  

 آزمونه

مورد آزمون قرار که باید باشدمی کاالهایی از قسم که نمایند  اس  از کاالی نساجی مورد آزمون  بخشی

 گیرد.

 گیرد.برای مقایسه بی  نواحی نوردید  و نمونه اصلی )آزمون نشد ( مورد استفاد  قرار میای  آزمونه  -يادآوري

4-2  

 آزمونه مرجع

 .گیردکه به طور هم مان با آزمونه در معرض نور قرار میاس  مرج   کاالیهایی از بخشی

 .باشد الزمبرای تعیی  نتایج آزمون مرج   چندی  آزمونهممک  اس   -يادآوري

4-1 

 آبيپشمي پارچه مرجع 

که از ای  پس به اختصار با  هستندمشخص در مقابل نور  یهای پشمی آبی با واکنشیک سری از پارچه

 شوند.های آبی ذکر میعنوان مرج 

4-4 

 آزمون محفظه

را داشته دما، نور و رطوب   مربوط بهقابلی  برآورد  کردن و نگهداری ال امات  هکداخل دستگا   فضای

 .دباش

4-5  

 محفظهنسبي  رطوبت

 که برحسب درصد  یکسانآب در دمای  آزمون به فشار بخار اشباع محفظهنسب  فشار بخار آب واقعی در 

                                                                                                                                                    
1 - Commission Internationale de l’Éclairage, CIE Central Bureau, Kegelgasse 27, A-1030, Vienna, Austria 

www.cie.co.at. 
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  .شودبیان می

4-6  

 رطوبت موثر

  را آزموندر سطح آزمونه در طی  موجود رطوب  رطوب  نسبی هوا که و سطحهوا و  یدما ی ازترکیب

 .نمایدکنتر  می

4-7  

 3کنترل رطوبتپارچه 

ساسی  مشخص در مقابل رطوب  و ای رنگرزی شد  با ماد  رنگرزی آزوئیک قرم  که دارای ح پارچه پنبه

 .باشدمینور

از برآورد   اطمینان برای  به عنوان یک ماد  مرج  اس  که ماد  رنگرزی آزوئیکپارچه رنگرزی شد  با ای   -يادآوري

 رود.کار میبه  موثررطوب  مربوط به دن ال امات ش

4-0  

 مسفتوکرومی

پس از قرار گرفت  در معرض نور به مدت کوتا ، که پس از نگهداری در تاریکی به رنگ  کاالتغییر در رنگ 

 .گردداصلی خود برمی

4-3  

 2چرخشي حرکت

در عی  حا  در د و نچرخآزمونه به دور منب  نور مرک ی می هایکه به وسیله آن نگهدارند  روش حرکتی

ها در چرخند به طوری که آزمونهمی نی  به دور محور عمودی خود 139°آزمونه های نگهدارند  دور،هر 

 .گیرندهر چرخش یک درمیان روبروی منب  نور قرار می

 و/ يا واکنشگرها مواد 5

 هاي مرجعپارچه 5-3

 کلیات 5-3-3

) که در اروپا به کار  3تا  1ای آبی ه درجه ثبات رنگ ذکر شد  در ای  استاندارد از طریق مقایسه با مرج 

از هر دو سری  آید. رود( به دس  می به کار می )که در آمریکا L9تا  L2های آبی  رود( و یا مرج  می

 باشد. قابل تبدیل به یکدیگر نمی ،سری ای  دونتایج حاصل از توان استفاد  کرد ولی های آبی می مرج 

 پیدا کرد. 993 شمار  توان در استاندارد ملی ایرانمرج  آبی را میاطالعات مربوط به ارتباط بی  دو سری 

                                                 
1 -Humidity-test control fabric 

2 - Flip-flop mode 
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 0تا  3آبي   هاي مرجعپارچه 5-3-2

 ،ها ای  مرج  .شوندمشخص می 3تا  1با مقادیر عددی  انداروپا تهیه و تولید شد های آبی که در  مرج  

ها ای  مرج  اند.رنگرزی شد  1ی مندرج در جدو  شمار  هستند که با مواد رنگرزآبی پشمی  های پارچه

رنگ در مقابل  ) دارای بیشتری  ثبات 3( تا درجه رنگ در مقابل نور ) دارای کمتری  ثبات 1از درجه 

 تقریبا دو برابر ثبات رنگ درجه  ،که درجه ثبات رنگ هر درجه باالتربه نحویاند  بندی شد  ( درجهنور

 .ما قبل اس 
 0تا  3هاي آبي تفاده براي مرجعمواد رنگرزي مورد اس -3جدول 

 3ماده رنگرزي ) شماره کالرايندکس( مرجع

1 CI Acid Blue 10 

9 CI Acid Blue 109 

3 CI Acid Blue 83 

2 CI Acid Blue 121 

3 CI Acid Blue 47 

6 CI Acid Blue 23 

3 CI Solubilised Vat Blue 5 

3 CI Solubilised Vat Blue 8 
 منتشر شد  اس . 9مریکاآ متخصصی  رنگها و دانو انجم  شیمی 1متخصصی  رنگ )چهارمی  ویرایش( توسط انجم  رنگرزان و کالرایندکس 1

 L9 تا L2 هاي آبي مرجع 5-3-1

(. ای  L9تا  L2اند )مشخص شد  2تا  9و اعداد  Lبا حرف آبی تهیه و تولید شد  در آمریکا،  های مرج  

و   13 آبی ای دندانه ماد  رنگرزیهای مختلفی از پش  رنگرزی شد  با سب هش  مرج  از مخلوط کردن ن

درجه باالتر  ثبات هر مرج  باکه طوریهب اند،تهیه شد   32 آبی خمی ماد  رنگرزیپش  رنگرزی شد  با 

 تقریبا دو برابر ثبات رنگ درجه ما قبل اس  .

بی پس از قرار گرفت  در معرض مقدار ثابتی هر مرج  آبی  شدن رابطه  اطالعات پیوس  پ برای روش 

 .ارائه شد  اس  ،از انرژی تابشی

 پارچه کنترل رطوبت 5-3-4

)طبق خاص پارچه کنتر  رطوب  یک در مقابل نور  گثبات رن تعیی  توسطتوان می تنهارا رطوب  موثر  

 . کردگیری انداز ( 3-2بند

 .169ق استاندارد ملی ایران شمار  ، طبمعیار خاکستري براي ارزيابي تغییر رنگ 5-2

 

                                                 
1- Society of dyers and colourists  

2 - American Association of Textile Chemists and Colourists 

3- CI Mordant Bule 1, Colour Index, fourth edition, CI Constitution Number 43830 

4 - CI Solubilized Vat Bule 8, Colour Index, fourth edition, CI Constitution Number 73801 
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 پوشش 5-1

، ورق نازك آلومینیومی یا مقوای 1آلیاژیاز فوالد )پش  پوش(، برای مثا   ماتنازك  موادپوشش باید از 

، تهیه شود. جس  ها ها و مرج  بخشی از آزمونهاندن برای پوشنازك آلومینی   هنازك پوشش شد  با ورق

ها یا شرایط آزمون واکنش دهد و خود نی  نباید هیچ تغییر رنگی در آزمونهها یا کدر نباید با آزمونه

 د.ایجاد نمای های مرج پارچه

. برای کسب نتایج آزمون معتبر با 133مطابق با استاندارد ملی ایران شمار  قاب ارزيابي،   5-4

معیار  9رنگ با رنگ قاب ی هها باید با یک مقوا، آزمونه169 شمار  استفاد  از استاندارد ملی ایران

 ( پوشاند  شوند.9-3خاکستری )مطابق با بند 

عاری از مواد درخشان کنند  نوری ای  مقوا باید ،  1گیرندها روي آن قرار مينهنمومقوايي که   5-5

 د.باشفلورسن  

 وسايل 6

 منبع نور 6-3

هایی که اجاز  در موقعی  معی گر ها و هر وسیله حسبرای قرار دادن آزمونه 2دهینور دستگا  6-3-3

 تهیه شود.باید دهد، تابش یکنواخ  از منب  نور را می

به بسیار مه  اس .  محیطی،شرایط ایجاد  دستگا  تسری  شد  مصنوعی و نوردستگا  شد  در  ولیدطیف تابش ت -يادآوري

بویژ  در طو  موج کوتا  در  ش خورشیدیاید بسیار ن دیک به تابب دستگا آ  تابش طیف نسبی تولید شد  توسط طور اید 

تواند برای مقایسه طیف تابش طیف خورشیدی که می 3باشد. پیوس  الف، اطالعات در مورد اهمی  محک UVمنطقه 

 .دهد، را در اختیار قرار میتسری  شد  مصنوعی نسب  به تابش خورشیدی مورد استفاد  قرار گیردتولید شد  در نور 

که برای ی یهاتمام مکاندر  ،باید به نحوی طراحی شود که تغییرات در تابش هینورد دستگا  6-3-2

یکنواختی تابش  گیریطرز کار برای انداز  میانگی  نشود. ± 19از % فراترشود نور دادن آزمونه استفاد  می

 ید.را در پیوس  ب ببین

های در ارد. وضعی  المق در ارتباط با آزمونهبستگی به عوامل متعددی د دستگا  نوردهییکنواختی تابش در  -يادآوري

 تاثیر بگیارد. رسوباتی که هیتواند بر روی یکنواختی نوردها میمعرض نور، شامل اختالف در فاصله بی  المق)ها( و آزمونه

بر  تواندیم نی  در معرض نور یهاشود و نوع و تعداد آزمونهتولید  محفظههای بر روی سامانه نوری و دیوار  تواندمی

  .باشد تاثیرگیار نایکنواختی نوردهی

 پایدارنتایج کسب اطمینان از  برای متناوب طور بهآزمون  محفظهها در آزمونه تغییر موقعی  6-3-1

 شود. توصیه می

 المق و فیلتر پیروی کنید. تعویضاز راهنمای سازند  دستگا  برای  6-3-4
                                                 
1- High-grade steel 

2 - Sleeve 

3 - Sample mounting cards 

4 - Exposure device 

5- Benchmark  
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ای تابش طو  موج کوتا  ماورای نون شامل مقدار قابل مالحظههای زتابش مستقی  از المق   6-3-4-3

بنفش اس  که در نور روز وجود ندارد. فیلترهای نوری باید برای به حداقل رساندن نور با طو  موج کوتا  

فیلتر  نصب شوند. قوس زنون وقتی که به طور مناسبی ( مطابق با ال امات پیوس  الف nm 319)کمتر از 

 اس  مرئیو  UV دامنهسرتاسر  درخوبی از میانگی  نور روز  مشابهطیفی که   قدرت توزی  شود، تابش با

 کند.تولید میرا 

بر  یکمّ توان توسط استفاد  از فیلترهایی که اجاز  کنتر سطوح تابش مادون قرم  را می 6-3-4-2

 دمای آزمونه را دارد، تقلیل داد.

گر تابش )در صورت حس د.باشکنند  تابش یک سامانه حس دارایدستگا   شودداد  می ترجیح 6-3-5

گر در همان کند. اگر حسها را دریاف  سطح آزمونه شود که همان تابش در نصبد به نحوی وجود( بای

 ، باید برای تابش در فاصله آزمونه کالیبر  شود.ف صفحه آزمونه قرار نگر

گیری تابش ترجیحا در دامنه طو  موج انداز  گر تابش )در صورت وجود( باید تواناییحس  6-3-5-3

متمرک  اس   خاصییا در پهنای باند باریک که اطراف طو  موج  (nm299تا  nm399خاص )برای مثا  

 .، کالیبر  شودخاصباشد و باید در دامنه طو  موج  یا طو  موج داشته ، (nm 299)مثال  

( در دامنه طو  موج 9±29)W/m2 ش باید در در صورتی که کنتر  تابش مقدور باشد، تاب 6-3-5-2

nm399  تاnm299  یاW/(m
2
.nm) (99/9 ± 19/1)  در طو  موج nm 299 .کنتر  شود 

گر تابش )در صورت وجود( باید در دامنه صدور منب  نور مورد استفاد ، کالیبر  شود. حس  6-3-5-1 

 ISO 9370 سنجش تابش و مطابق با استاندارد کالیبراسیون باید مطابق با دستور العمل سازند  دستگا  و 

 باشد.

 کهباشد   K 6399تا  K 3399دمای رنگ همبسته  بامنب  نور باید شامل المق قوس زنون   6-3-6

 .داردنوع دستگا  مورد استفاد   بستگی بهانداز  آن 

، باشد به نحوی که شد  اس  نصبها دستگا  باید دارای فیلتر نوری که بی  منب  نور و آزمونه  6-3-7

سامانه فیلتری مورد استفاد   یبه طور پیوسته کاهش یابد. پیوس  الف ال امات عبورطیف ماورای بنفش 

 را مشخص کرد  اس .

شد  اس ، باشد به نحوی که  نصبها دستگا  باید دارای فیلتر دما که بی  منب  نور و آزمونه  6-3-0

 به طور پیوسته کاهش یابد. طیف قوس زنون موجود در (IR)مقدار تشعش  مادون قرم  

 د(کنیرجوع  1-دما )به پیوست الف  6-2

 برای) 9دماسنج صفحه سیا یا  1دماسنج استاندارد سیا گر دما با روکش سیا ، یا یکی از دو نوع حس

و دماسنج باید در همان صفحه و  باید استفاد  شودد( کنیرجوع  3-کسب اطالعات بیشتر به پیوس  الف

 شود.  نصبها به همان ترتیب آزمونه

                                                 
1 - Black-standard thermometer 

2 - Black-panel  thermometer 
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 شود، دماسنج استاندارد سیا  اس . می  داد دماسنجی که ترجیح -يادآوري

 رطوبت  6-1

دارد. ، گیرندآزمایشگاهی که در معرض نور قرار می تسری  شد  هایوجود رطوب  تاثیر مهمی در آزمون

 محفظهها توسط مرطوب کردن هوای   آزمونهای برای تهیه و کنتر  رطوبها باید دارای وسیلهدستگا 

مطابق با استاندارد ملی  3باید حداقل آب درجه موثر باشد. کیفی  آب مورد استفاد  برای ایجاد رطوب  

 .باشد 1393 شمار  ایران

 .CIE  31مطابق با نشریه شمار  هاي مقايسه رنگ، المپ  6-4

 133 یران شمار مطابق با استاندارد ملی اکابینت ارزيابي،  6-5

 تهیه آزمونه 7

ای که همرا  دارند  آزمونهها به تعداد نمونه مورد آزمون و شکل و ابعاد نگهانداز  آزمونه 7-3

 دارد.بستگی دستگا  تهیه شد  اس ، 

 .توجه کنید 2-شد  در پیوس  ت ارائههای به راهنمایی

به دور یک  به فواصل ن دیک به ه  ها ممک  اس  نواری از پارچه، نخ پیچید  شد آزمونه 7-2

گیرند، یا به طور موازی روی ه  قرار گرفته و روی یک مقوا بسته ها روی آن قرار میمقوایی که آزمونه

و فشرد  شد  به شکل یک صفحه یکنواخ  و بسته شد  روی یک زد  ، یا یک الیه از الیاف شانه اندشد 

 کمتر باشد. mm 3 × mm19نباید از  ،ور ندید دید  و نمقوا، باشد.  مساح  هر ناحیه نور

ها ممک  اس  بر روی یک یا مرج  ازآزمونه)ها( و نوارهای مشابه  برای سهول  در جابجایی، 7-1

 نشان داد  شد  اس ، قرار گیرند. 3یا  2، 3، 9 چند مقوا همان گونه که در اشکا 

باشند که ها ها و مرج آزمونه سم  ازآن ق( باید کامال در تماس با 3-3ها )طبق بند پوشش 7-4

 شودآشکار به صورت یک خط باریک ، نور دید  و نور ندید ایجاد شد  بی  نواحی  مرزتا  نباید نور ببینند.

 د.هننباید آزمونه را بی جه  تح  فشار قرار د هاپوشش ولی

ند تا از ایجاد خطا در های آبی باید ه  انداز  و ه  شکل باشهای مورد آزمون و مرج آزمونه 7-5

آزمونه ب رگتر در نواحی نوردید  و نورندید  بی   )اختالف دید( تبای  چشمی جلوگیری شود. زیراارزیابی 

 دهند.نشان می را یهای باریکتر درجه تغییر بیشتر مقایسه با مرج 

شوند که فاصله  قرار داد ها باید به نحوی ، مرج قابل توجهها با ضخام  آزمون آزمونه هنگام 7-6

های قسم یی که برای هاباشد. پوشش ها تا منب  نورمساوی با فاصله سطح روی آزمونه منب  نور تاها آن

  را فشرد  کنند. روند، نباید سطح آزمونه کار میبهنور ندید  

 لهای  مسئ وممک  اس  تغییر موقعی  یا ظاهر بدهند  ،قابل توجهکاالهای نساجی با ضخام  الیاف 

ها آن نوردید ناحیه باید مساح  به همی  منظور  .ندکبا مشکل مواجه می را ارزیابی نواحی کوچک

 .باشد mm 29 mm × 39 حداقل
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 شرايط نوردهي 0

 9توان در شرایط مختلف انجام داد )به جدو  برای شبیه سازی شرایط محیطی مختلف، آزمون را می

 فق بی  طرفی  ذینف   باشد. شرایط انتخابی باید گ ارش شود.نوع شرایط باید مورد توا .رجوع کنید(
 شرايط نوردهي -2جدول 

 
 دوره نوردهي

 3الف 

 دوره نوردهي

 2الف 

 دوره نوردهي

 1الف 

 دوره نوردهي

 ب

 - با رطوب  خیلی باال با رطوب  خیلی ک  )عادی(یمعمول شرایط 

شرایط آب و 

 هوایی 
 - نیمه گرمسیری خشک معتد 

 L9 تا L2سری  3تا  1سری  ای آبیهمرج 

 دمای استاندارد 

 1 سیا 
°C (3 ±23) °C (3 ±69) °C (3 ±29) °C (3 ±63) 

 صفحهدمای 

 1 سیا 
°C (3 ±23) °C (3 ±69) °C (3 ±29) °C (3 ±63) 

 )به  رطوب  موثر

 رجوع  9-2بند 

 9کنید(

رطوب  موثر  29تقریبا %

)یادآوری  معموال وقتی 

مرج  آبی ه آید کبدس  می

 2ر با درجه تباینی براب ،3

 کند(معیار خاکستری پیدا 

رطوب  موثر.  13کمتر از %

)یادآوری  معموال وقتی به 

اید که مرج  آبی دس  می

 درجهتباینی برابر با  ،6

پیدا معیار خاکستری  2-3 

 (کند

رطوب   33تقریبا %

  معموال )یادآوری موثر.

آید وقتی به دس  می

، 3ی که مرج  آب

 2درجه تباینی برابر با 

پیدا  معیار خاکستری 

 کند(

  رطوب  موثرک . )ثبات

رنگ پارچه کنتر  

 (L7تا  L6    رطوب 

 

 (39 ± 3%) مشابه ال امات تعیی  شد  برای رطوب  موثر نسبیرطوب  

 3تابش 
W/mهر جا که امکان کنتر  تابش باشد، تابش باید در 

 تا nm399 ( در دامنه طو  موج 9±29)2

nm299  یاW/(m2.nm) (99/9 ±19/1 در طو  موج ) nm 299 .کنتر  شود 
چرا که بی  دمای استاندارد سیا  و دمای صفحه سیا  اختالف عددی  استفاد  شود محفظهآزمون نباید به عنوان دمای  محفظهکنتر  دمای هوای  -1

 وجود دارد.

 باشدمیمعیار خاکستری   2درجه رطوب  برای کسب تباینی برابر با  کنتر د از نور دادن پارچه های آبی بعرطوب  موثر بر اساس ارزیابی مرج  -9

 رجوع شود(. 3-9-2)به بند 

 خواهد بود.انجام شد  ارزیابی  س، رطوب  موثر بر اسامعیار خاکستری شد 2رطوب  برابر با درجه  کنتر تبای  پارچه  که یک بار

نانومتر( بر اساس تنظیمات سنتی قرار دارد و نباید به عنوان معاد  ه ،  299نانومتر( و باند باریک ) 299تا  399ه  ) مقادیر کنتر  تابش باند پ  -3

بودن تابش مشورت  عاد با سازند  دستگا  برای م های موج یا باند عبوری،به منظورکنتر  طو  های آزمون در نظر گرف .های دستگا در همه مد 

  .کنید

 جام آزمونروش ان 3

 اندازي دستگاهراه 3-3

 های سازند  کنتر  کنید تا دستگا  در حال  مناسب باشد و دستگا  را مطابق با راهنمایی 3-3-3

 اندازی کنید.  را 
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را با یک ماد  بدون بازتابش مانند بدون استفاد  )بدون آزمونه( های آزمونه دارند همه نگه 3-3-2

بدون  هایدارند نگهوقتی که دستگا  در حال  چرخشی اس  هر دو روی مقوای سفید پر کنید. برای 

 د.نر شوباید پُ آزمونه

عایق پش  آن که دماسنج صفحه سیا  )که پش  آن باز اس ( یا دماسنج استاندارد سیا  ) 3-3-1

 .اندها چید  شد که آزمونه قرار گیرند ایاس ( باید در همان صفحه شد 

 و پیوست ت رجوع کنید( 0) به بندهاي  وثرمتنظیم رطوبت   3-2

شد  اس ، به  تعیی شود که در آن رطوب  موثر آزمون استفاد  می مختلف شرایطاز وقتی  3-2-3

 )برای برای کسب نتایج معتبر دستگا  برای رطوب  نسبی اکتفا نکنید.  عدد خواند  شد  از روی

باشد. بحرانی می تنظی  صحیح رطوب  موثرکنند( میاستفاد   3تا  1های آبی هایی که از مرج آزمون

 دهد.نشان می را رطوب  کنتر و ثبات رنگ در برابر نور پارچه  موثرارتباط بی  رطوب   1شکل 

 
 رطوبت کنترلهاي پارچه مقادير میانگین به دست آمده از نوردهي -3شکل 

مورد نیاز را تعیی  کنید و با استفاد   موثررطوب   ،9برای شرایط نوردهی مورد نیاز از جدو   3-2-2

رطوب  را پیدا کنید )با استفاد  از سری  کنتر ، ثبات نوری معاد  مورد نیاز برای پارچه 1از شکل 

اس  که معاد  ثبات  29مورد نیاز % ی رطوب  موثر(. )برای مثا ، برای شرایط عاد3ا ت 1های آبی مرج 

 (.باشدمی 3ج  آبی رطوب  برابر با مر کنتر نوری پارچه 
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 )طبق بندهای  های آبیبه همرا  مرج را  (2-1-3)طبق بند  رطوب  کنتر قسمتی از پارچه  3-2-1

های آبی و های مرج  )مرج هر کدام از پارچهابعاد روی یک مقوا قرار دهید.  ،مربوط( 3-1-3و  3-1-9

 باشد.  mm19  × mm 23 پارچه کنتر  رطوب ( نباید کمتر از 

( مناسب 3-3را با استفاد  از یک پوشش )طبق بند   3-9-2بند  طبقمقوای تهیه شد   3-2-4

نباشد. مقوای  mm 3  × mm 19هر ناحیه نوردید  و نورندید  کمتر از   سطح بپوشانید به نحوی که

 آزمون قرار دهید. محفظهشد  را در  پوشاند 

 پارچه کنتر  رطوب نواحی نوردید  و نورندید  شد  را تا وقتی که تبای  بی   پوشاند مقوای  3-2-5

 شود، نور دهید.( 9-3)طبق بند معیار خاکستری  2برابر با درجه  (3-2)طبق بند 

مرج  نواحی نوردید  و نورندید  تبای  بی   ،به دس  آمد 3-9-2وقتی شرایط مطابق با بند  3-2-6

باید برابر با شرایط نوردهی مناسب مشخص شد  را ارزیابی کنید. تبای   9ارجاع داد  شد  در جدو  آبی 

 رجوع کنید(. 9باشد )به جدو  

 ،انتخابی نوردهیبه منظور رسیدن به شرایط به دس  نیامد،  3-9-2اگر تبای  الزم طبق بند  3-2-7

را تکرار  6-9-2تا  3-9-2تنظی  کنید و با استفاد  از مواد مرج  جدید بندهای  های دستگا  را کنتر 

 د.کنی

 هاي نوردهيروش 3-1

  کلیات 3-1-3

استفاد  کنند  باید کند. پنج روش مج ا وجود دارد که هریک مقادیر مختلفی از اطالعات را تولید می

 تری  روش برای کاربرد خود را انتخاب کند.مناسب

کیه کردن به بحرانی اس  و ت ،، ارزیابی رنگ پریدگی آزمونه برای کسب نتایج معتبر2تا  1های برای روش

باشد. برای روش زمان نوردهی )ساع ( برای تعیی  زمان پایان مراحل مختلف برای هر روش کافی نمی

شود و ممک  اس  نیازی به ارزیابی میانی از تابش تعیی  می ی، نقطه پایانی با تعیی  مقدار مشخص3

 رنگ پریدگی نباشد.

های مربوط به ط با انتخاب دستگا ، روش آزمون و توصیهها در ارتباارائه شد  در پیوس  هایبه راهنمایی

 .توجه کنیدفعالی  آزمون برای انواع مختلف کاالی نساجی 

 3روش  3-1-2

در نظر گرفته شد  اس  و  دهد،را ارائه می اطالعاتروشی که بیشتری  ای  روش به عنوان  3-1-2-3

خصوصیات اصلی آن ای  اس  که کنتر  زمان نور  رود.کار ه باختالف نظر در درجه بندی، باید در موارد 

های آبی برای هر آزمونه  یک سری از مرج  ای  منظوربرای  ،شوددادن به وسیله بازرسی آزمونه انجام می

 نامشخص هاآنثبات  کههایی ای  روش به ویژ  برای تعیی  ثبات رنگ در برابر نور آزمونه باشد.الزم می

 رود.به کار می اس ،
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مورد  ی آبیها و مرج  هاآزمونه یک سوم از ن( برای پوشاند3-3های کدر )طبق بند ، پوششمنظورای   به

 نیاز اس .

( 3-3گیرند )طبق بند ها روی آن قرار میکه آزمونه روی مقوائیرا  ی آبیها و مرج  هاآزمونه 3-1-2-2

م وسط مقوای آزمون را با یک بچینید. یک سو 9و طریقه نشان داد  شد  در شکل  6بند  با بقاطم

 بپوشانید. ( 3-3)طبق بند  ABCDپوشش کدر 

های آبی و آزمونه روی مقوای یکسان قرار داد  شوند و در صورت قابلی  اجرا، مقواهای نیازی نیس  مرج  -وريآياد

 قرار گیرند.مورد استفاد   ،های مناسب برای دستگا دارند آزمون باید در نگه

  و آن را تح  شرایط نوردهی انتخابی از ادآزمون قرار د محفظهشد  را در  پوشاند  مقوای 3-1-2-1

 قرار دهید. 9جدو  

و در فواصل معی   آزمون محفظهشد  از  پوشاند  خارج کردن مقوای اتاثیر نوردهی را ب 3-1-2-4

مرج  آبی  تغییری درد. وقتی کنیدنبا   (9-3توسط مقایسه با معیار خاکستری )طبق بند ارزیابی آزمونه 

ها را معیار خاکستری( کسب شد، آزمونه2درجه برابر با  L2 در معیار خاکستری )یا 3برابر با درجه  9

تغییرات ایجاد ها با ایجاد شد  در آزمونه تغییر رنگهر گونه مقایسه  باها را  آن گبررسی کنید و ثبات رن

در صورت  .اس ارزیابی اولیه ثبات رنگ  ،ای  مرحله کنید.ارزیابی   L2یا  3و 9، 1های آبی مرج شد  در 

یافته و آزمون  پایانآزمون در ای  نقطه نیاز به حف  و نگهداری مدارك و شواهد در مرحله ارزیابی اولیه، 

د. در مورد آزمونه جدید، نیازی به ارزیابی اولیه شوتکرار باید های جدید ها و مرج با استفاد  از آزمونه

 نیس .

معیار  2ه آزمونه معاد  درجنواحی نوردید  و نورندید  بی  تبای  نوردهی را تا موق  ایجاد   3-1-2-5

خارج کنید. در ای  مرحله باید به  محفظهشد  را از  پوشاند ، ادامه دهید. قاب (9-3خاکستری )طبق بند 

 د(.کنی رجوع 6126توجه کرد )به استاندارد ملی ایران شمار   فتوکرومیس احتما  

برای کاالهای نساجی سفید )سفیدگری شد  یا دارای سفیدکنند  نوری( نوردهی آزمونه را   3-1-2-6

 شرح داد  شد  اس ، انجام دهید.  19دهید و ارزیابی را همان گونه که در بند  پایاندر ای  نقطه 

برید به نحوی بکار د( را بکنیرجوع  9)به شکل  FBCEبرای دیگر کاالهای نساجی، پوشش   3-1-2-7 

 که فقط یک سوم سم  راس  مقوا)ها(ی آزمون در معرض نور باقی بماند.

نفوذ نور تعویض  نامطلوب به منظور جلوگیری از تاثیرات FBCEرا با پوشش جدید  ABCDترجیحا پوشش   -يادآوري

ابعاد کافی باشد تا روی پوشش پوشش اضافی باید به  ،استفاد  شد ADEFاندن ناحیه اگر پوشش اضافی برای پوشکنید. 

 جلوگیری شود. A–Dتا از هر گونه نفوذ نور در طو  خط  را نی  بگیردموجود 

های آبی ها و مرج آزمون جابجا کنید و نوردهی آزمونه محفظهشد  را در  پوشاند مقواهای   3-1-2-0

 معیار خاکستری )طبق بند  3درجه برابر با  نوردید  و نورندید  آزمونه نواحیرا تا زمانی که تبای  بی  

 .، ادامه دهید( شود3-9

 برابر با رنگ پریدگی  (L7)یا  3مرج  آبی رنگ پریدگی پیدا کند،  قبل از آن که آزمونهاگر   3-1-2-3 
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پییرد. وقتی ، نوردهی در ای  مرحله پایان میپیدا کرد (9-3)طبق بند  معیار خاکستری 2درجه تبای  

معیار  3برای کسب تباینی برابر با درجه ( یا بیشتر باشد،  L7)یا  3ات رنگ معاد  آزمونه دارای ثب

  3 رنگ کسب ای  تبای  برای ثبات ضمنانوردهی طوالنی زیادی الزم خواهد بود. زمان خاکستری 

ی  شود که تباوقتی انجام می (L8- L7)یا  3-3 ناحیهارزیابی در بنابرای  غیرممک  خواهد بود. ، (L8)یا 

زمان مورد نیاز برای ایجاد ای   .دوخاکستری شمعیار  2( برابر با درجه  L7)یا  3ایجاد شد  در مرج  آبی 

ردهی ناکافی ایجاد تا از بروز هر گونه خطا که ممک  اس  در نتیجه نو طوالنی هس تبای  به انداز  کافی 

 د.د، جلوگیری شوگرد

 2روش  3-1-1

 باشد.مجاز نمیرجوع کنید(  9-  بسنوردهی با صفحه تخ  ) به پیو دستگا برای  9استفاد  از روش 

هایی که بطور هم مان مورد آزمون د که تعداد آزمونهکراستفاد  توان میای  روش وقتی  از  3-1-1-3

. خصوصیات اصلی آن ای  اس  که کنتر  زمان نور دادن به وسیله بررسی ظاهر باشدزیاد ، گیرندقرار می

های نوری متفاوت هستند ترتیب تعداد زیادی آزمونه که دارای ثبات شود. به ای انجام میبی های آ مرج 

صرفه هستند. ای  روش به ویژ  ه بنابرای  از نظر اقتصادی ب گیرند،مورد آزمون قرار می ،با یکسری مرج 

 مواد رنگرزی مناسب اس .تولید برای صنای  

 
 راهنما: 

 شد  پوشاند ناحیه  1

 هاو/ یا آزمونه  L9تا  L2یا   3تا  1های آبی رج م 9

 3هاي آبي براي روشها و مرجعنحوه نصب آزمونه شمايي از -2شکل 
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های های آبی، پوششها و مرج در ای  روش، برای پوشاندن تقریبا یک چهارم، نصف و سه چهارم آزمونه

 ( الزم اس .3-3کدر )طبق بند 

بیش از یک ممک  اس  کنید،  مرتب 3بند  با را مطابقمورد نیاز  ی آبیاه ها و مرج  آزمونه 3-1-1-2 

را برای پوشاندن بیش از  ABCDپوشش نشان داد  شد  اس   3. همان گونه که در شکل الزم باشدمقوا 

 . بکار ببرید آبی و مرج   آزمونهل هر یک چهارم سم  راس  عرض ک

را در معرض نور تح  شد  و مقوای پوشاند   دهید آزمون قرار محفظهمقوای آزمون را در  3-1-1-1

 قرار دهید. 9مطابق با جدو  انتخابی شرایط نوردهی 

تغییرات دنبا  کرد  و  ABCD( 3-3تاثیر نوردهی را به وسیله برداشت  پوشش )طبق بند  3-1-1-4

  L2 در یا)ستری معیار خاک 3معاد  درجه  9آبی . وقتی تغییری در مرج  بازرسی کنیدرا  ی آبیها مرج 

ها را و ثبات رنگ آن دیکنها را بررسی  آزمونه ،ظاهر شد (9-3)طبق بند  (معیار خاکستری 2معاد  درجه 

  3و  9، 1 آبی های روی مرج ها با تغییرات بوجود آمد  توسط مقایسه هر گونه تغییر پدید آمد  در آزمونه

توجه کرد  فتوکرومیس در ای  مرحله باید به احتما  . (رنگارزیابی اولیه ثبات ) بندی کنید درجه L2یا 

 د(.کنیرجوع  6126)به استاندارد ملی ایران شمار  

ها و آزمونه در جای خود قرار داد  و به نور دادن دقیقارا  ABCD( 3-3پوشش )طبق بند  3-1-1-5

)طبق معیار خاکستری  2معاد  درجه  (L3یا ) 2که تغییری در مرج  ادامه دهید تا وقتی های آبیمرج 

 AEFDبا پوشش دیگری به طوری که روی پوشش را  ABCDدر ای  موق  پوشش  ،پدید آید (9-3بند 

 رجوع کنید(. 3)به شکل  دیبپوشان ،قرار گیرد

. اگر تعویض کنیدنفوذ نور  مطلوبنا اتاز تاثیربه منظور جلوگیری  AEFDرا با پوشش  ABCDترجیحا پوشش  -يادآوري

ابعاد کافی باشد تا روی پوشش موجود را نی   هپوشش اضافی باید ب ،استفاد  شد  BEFC ناحیهاندن برای پوشی پوشش اضاف

 جلوگیری شود. B-Cخط  در طو بگیرد تا از هر گونه نفوذ نور 

و   (EGHF)که تبای  بی  نواحی نوردید های آبی را تا موقعیو مرج  هانوردهی آزمونه  3-1-1-6

معیار خاکستری شود، ادامه دهید، سپس  2عاد  درجه م  L5یا  6آبی  در مرج (ABCD) نورندید  

 3را بپوشاند، تعویض کنید )به شکل AGHD پوششی که ناحیه را با  AEFD  (3-3پوشش )طبق بند 

 رجوع کنید(.

تعویض کنید. اگر جلوگیری از تاثیرات نامطلوب نفوذ نور منظور  به AGHDرا با پوشش  AEFDترجیحا پوشش  -يادآوري

پوشش اضافی باید به ابعاد کافی باشد تا روی پوشش موجود را  ،استفاد  شد  EGHF پوشش اضافی برای پوشاندن ناحیه

 جلوگیری شود. E-Fنی  بگیرد تا از هر گونه نفوذ نور در طو  خط 

رکدام که زودتر اتفاق ه(های آبی را تا وقتی که یکی از شرایط زیر ها و مرج  نور دادن آزمونه  3-1-1-7

 ادامه دهید  )داافت

معیار خاکستری  2برابر با تبای  درجه  L7یا  3الف(   تبای  بی  نواحی نوردید  و نورندید  در مرج  آبی 

 ( شود. یا 9-3)طبق بند 
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ند معیار خاکستری )طبق ب 3تری  آزمونه، تباینی برابر با درجه ب( بی  نواحی نوردید  و نورندید  مقاوم 

 ( پدید آید. یا 3-9

 2ج و برای کاالی نساجی سفید ) سفیدگری شد  یا دارای سفید کنند  نوری ( تباینی برابر با درجه  

 تری  آزمونه پدید آید.( در مقاوم9-3معیار خاکستری )طبق بند 

 یا بند  3-3-3-2 ممک  اس  تبای  ارجاع داد  شد  در ب( و ج( قبل از رنگ پریدگی توصیف شد  در بند -يادآوري

 رسد.ر  دهد که بنابرای  در ای  مرحله آزمون به پایان می  2-3-3-6

 

 
 راهنما:

 هاو/ یا آزمونه L9تا  L2یا  3تا  1های آبی مرج  1

 نور ندید  9

 اولی  دور  یا مرحله 3

 دومی  دور  یا مرحله 2

 سومی  دور  یا مرحله 3

 2هاي آبي براي روش مرجع ها وشمايي از نحوه نصب آزمونه -1شکل 

 1روش  3-1-4

 برای آزمونه اس  اما به منظور تأیید دارا بودن ثبات رنگ مشخص 1ای  روش مشابه با روش  3-1-4-3

انجام  هدف یآببازرسی مرج   ای  اس  که کنتر  نوردهی از طریق آن رود. خصوصی  اصلیبه کار می

د، رهای آبی آزمون کاز مرج  متریتعداد کبا استفاد  از  ار چندی  آزمونه توانمیشود. در ای  روش می

آزمون مورد از خود، تر پایی های بالفاصله به طور نمونه، مرج  آبی هدف همرا  با دو مرج  آبی با درجه
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 کمک  نیس ،که منطبق با درجه ثبات رنگ معینی  ایآزمونه . ای  روش به تعیی  کیفی گیردقرار می

 کند. می

 های آبی مورد نیاز را ها و مرج های کدر تقریبا یک سوم و دو سوم آزمونه  روش، پوششدر ای

 پوشانند. می

 ها روی آن قرار های آبی مربوط روی مقوایی که آزمونهیک یا چند آزمونه را همرا  با مرج  3-1-4-2

 بج  آن که  .  اس نشان داد  شد 2(، قرار دهید همان گونه که در شکل 3-3گیرند )طبق بند می

خود باشد. یک  ماقبلعالو  دو مرج  آبی ههای آبی مورد نیاز  باید محدود به مرج  آبی هدف بمرج 

 سوم وسط مقوای آزمون را با استفاد  از یک پوشش کدر بپوشانید.

آزمون و در معرض نور تح  شرایط نوردهی انتخابی از  محفظهشد  را در  پوشاند مقوای  3-1-4-1

معیار  2برابر با درجه نوردید  و نورندید  مرج  آبی هدف  نواحی بی  قرار دهید تا تبای  9و  جد

توجه کرد )به استاندارد ملی  فتوکرومیس ( شود. در ای  مرحله باید به احتما  9-3خاکستری )طبق بند 

سفیدکنند  نوری( برای کاالهای نساجی سفید )سفیدگری شد  یا دارای  د(.کنیرجوع  6126ایران شمار  

شرح داد  شد  اس ،  19دهید و ارزیابی را همان گونه که در بند  پایاننوردهی آزمونه را در ای  نقطه 

 انجام دهید. 

ا با استفاد  از رجوع کنید( ر 2)به شکل  FBCEشد  را خارج کنید و ناحیه  پوشاند مقوای  3-1-4-4

که تنها یک سوم سم  راس  مقوا برای نوردهی  به نحوی ،( بپوشانید3-3یک پوشش کدر )طبق بند 

 باقی بماند.

. اگر تعویض کنیدنفوذ نور  به منظور جلوگیری از تاثیرات نامطلوب FBCEرا با پوشش  ABCDترجیحا پوشش  -يادآوري

د را نی  پوشش اضافی باید با ابعاد کافی باشد تا روی پوشش موجو ،استفاد  شد ADEF ناحیه  اندنپوشش اضافی برای پوش

  جلوگیری شود. A–Dخط  در طو بگیرد تا از هر گونه نفوذ نور 

شد  را  پوشاند آزمون قرار دهید و نوردهی مقوای  محفظهدر  مجددا شد  را پوشاند مقوای  3-1-4-5

معیار خاکستری )طبق  3نوردید  و نورندید  مرج  آبی هدف برابر با درجه  نواحیتا وقتی که تبای  بی  

 .، ادامه دهید(  شود9-3بند 

 روش چهارم  3-1-5

ها با یک نمونه مرج  اس  اما هدف از آن بررسی انطباق آزمونه 1ای  روش مشابه روش   3-1-5-3

توافق شد  اس . خصوصی  اصلی آن کنتر  دور  نوردهی توسط بازرسی نمونه مرج  توافق شد  اس . 

 نوردهی کرد. ،های آبیونه مرج  و بدون حضور مرج ها را تنها با یک نمتوان آزمونهدر ای  روش می

 پوشانند. ها و نمونه مرج  توافق شد  را میهای کدر تقریبا یک سوم و دو سوم آزمونهدر ای  روش پوشش

ها روی یک یا چند آزمونه را همرا  با نمونه مرج  توافق شد  مربوط، روی مقوایی که آزمونه 3-1-5-2

نشان داد  شد  اس . یک سوم  3(، قرار دهید همان گونه که در شکل 3-3ق بند گیرند )طبآن قرار می

 بپوشانید. ABCD( 3-3وسط  مقوای آزمون را با استفاد  از یک پوشش کدر )طبق بند 
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 راهنما:

 شد  پوشاند ناحیه  1

 (n–2آبی ) مرج  9

 (n–1مرج  آبی ) 3

 (nمرج  آبی هدف ) 2

 هاآزمونه 3
 1 هاي آبي براي روشها و مرجعز نحوه نصب آزمونهشمايي ا -4شکل 

آزمون و در معرض نور تح  شرایط نوردهی انتخابی از  محفظهمقوای پوشاند  شد  را در  3-1-5-1

معیار  2قرار دهید تا تبای  بی  نواحی نوردید  و نورندید  نمونه مرج  توافق شد  برابر با درجه  9جدو  

. برای کاالهای نساجی سفید )سفیدگری شد  یا دارای سفیدکنند  ( شود9-3خاکستری )طبق بند 

شرح داد  شد   19نوری( نوردهی آزمونه را در ای  نقطه پایان دهید و ارزیابی را همان گونه که در بند 

 اس ، انجام دهید. 

ز یک را با استفاد  ا را ببینید( 3)شکل  FBCEمقوای پوشاند  شد  را خارج کنید و ناحیه  3-1-5-4

( بپوشانید به نحوی که تنها یک سوم سم  راس  مقوا برای نوردهی باقی 3-3پوشش کدر )طبق بند 

 بماند.
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نفوذ نور تعویض کنید. اگر  به منظور جلوگیری از تاثیرات نامطلوب FBCEرا با پوشش  ABCDترجیحا پوشش  -يادآوري

باید با ابعاد کافی باشد تا روی پوشش موجود را نی   پوشش اضافی ،استفاد  شد ADEF پوشش اضافی برای پوشش ناحیه 

  جلوگیری شود. A–Dبگیرد تا از هر گونه نفوذ نور در طو  خط 

 
 راهنما:

 ناحیه پوشاند  شد   1

 مرج  توافق شد  9

 هاآزمونه 3

 4هاي آبي براي روش ها و مرجعشمايي از نحوه نصب آزمونه -5شکل 

شد  را تا وقتی  پوشاند آزمون قرار دهید و نوردهی مقوای  محفظهدر  شد  را پوشاند مقوای  3-1-5-5

 معیار خاکستری )طبق بند  3برابر با درجه  توافق شد مرج  نواحی نوردید  و نورندید  که تبای  بی  

 .، ادامه دهید(  شود3-9

 

 5روش  3-1-6

 در ای  باشد.مناسب می ، ح انرژی تشعشعی توافق شدوسطای  روش برای بررسی انطباق با  3-1-6-3

 تا وقتیباید را  هاآزمونهکنید.  های آبی نور دهی آزمونه را به تنهائی یا همرا  با مرج  اس صورت مجاز 

 ید. نوردهی کن ،رسدبشد   مشخصکه مقدار انرژی تشعشعی به مقدار 
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 پوشاند.را می های آبی مورد نیازها و مرج های کدر تقریبا یک دوم آزمونهدر ای  روش پوشش

ها روی آن قرار که آزمونه آبی روی مقوایی هایمرج از  یکسرییک یا چند آزمونه را همرا  با  3-1-6-2

وم مقوای دیک  .نشان داد  شد  اس  6(، قرار دهید همان گونه که در شکل 3-3گیرند )طبق بند می

 .انیدپوشب ABCD( 9-3مقوای کدر )طبق بند آزمون را با 

 
 ما:راهن

 ناحیه پوشاند  شد   1

 های آبی هر کدام که کاربرد داردها یا مرج آزمونه 9

 

 5هاي آبي براي روش ها و مرجعشمايي از نحوه نصب آزمونه -6شکل 

 سطح دلخوا  از تشعش  )طبق بند  تامی برای های سازند  با راهنمایی دستگا  را مطابق  3-1-6-1

 کنید.  اندازی را ( 6-1-3-9

آزمون و در معرض نور تح  شرایط نوردهی انتخابی از  محفظهمقوای پوشاند  شد  را در   3-1-6-4

شود، به دس  قرار دهید تا سطح دلخوا  از انرژی تشعشعی که معموال برحسب ژو  بیان می ،9جدو  

 آید.

  ارزيابي ثبات رنگ 38

 فتوکرومیس ها به دلیل  گ آزمونهبندی ثبات رن برای جلوگیری از ارزیابی اشتبا  در درجه 38-3

در دمای  در محیطی تاریکساع   92به مدت  ،باید قبل از ارزیابیها را آزمونهمقوای (, 3-2)طبق بند 

 رجوع کنید(. 6126د )به استاندارد ملی ایران شمار  هیقرار داتاق 
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شود، بر اساس تبای  عددی اعالم میدرجه د( که به صورت وشمیگ ارش  ای کهارزیابی نهایی )درجه

باشد. برای کاالهای نساجی معیار خاکستری بی  نواحی نوردید  و نورندید  آزمونه می 2درجه با معاد  

شود، تنها سفید )سفیدگری شد  یا دارای سفیدکنند  نوری( ارزیابی نهایی که به صورت عددی اعالم می

معیار خاکستری  2معاد  با درجه ا پارچه مرج  بی  نواحی نوردید  و نورندید  آزمونه یبر اساس تبای  

 باشد. می

ها که به ای  ترتیب همه نواحی مختلف آزمونه ( را بردارید،3-1-6ها )طبق بند همه پوشش 38-2

ای که به همرا  ناحیه انددر معرض نور قرار گرفته (نوع روش بکار رفته متناسب با) های مختلفبه مدت

 .دگیرنمی در معرض دید قرار، ته اس در معرض نور قرار نگرف

های آبی را باید به وسیله احاطه آزمونه با یک قاب )طبق بند ها با تغییر در مرج مقایسه تغییر در آزمونه

 د.کر( تسهیل 3-1-3

با  را تغییر در رنگ آزمونه)نور روز مصنوعی(  D65( زیر نور 6-3با استفاد  از کابین  ارزیابی )طبق بند 

رجوع کنید(. استفاد  از منب   133مقایسه کنید )به استاندارد ملی ایران شمار   ،هامشابه در مرج  تغییر

 د.شوهای ذینف  قرار گرفته و گ ارش باید مورد توافق همه گرو  ،نور جایگ ی 

 همان شمار  مرج  آبی اس  شود، ثبات رنگ آزمونهآبی استفاد  می هایهایی که از مرج همه روش در

. اگر آزمونه باشد، میهای نوردید  و نورندید  آزمونهکه تغییر در رنگ آن مشابه تبای  چشمی بی  قسم 

یک درجه باید را نشان داد  اس  دو مرج  آبی متوالی میان فرضی کهمرج  تغییر رنگی که ن دیک به 

عدد صحیح کامل یا  صورت ها باید فقط بهانجام شود. ارزیابی L2-L3یا  3-2برای مثا   بینابی بندی 

  درجه بندی شوند. ،دو مرج  بی 

 های مربوطه تعیی  شد  اس  انجام ط تبای  همان گونه که در روشاهای تغییر رنگ در نقارزیابی

یک ارزیابی  3تا سه ارزیابی و برای روش  9دو ارزیابی، برای روش  2و  3، 1 هایشود. برای روشمی

 وجود خواهد داش .

های انجام شد  بر روی هر از روی میانگی  حسابی ارزیابی 2تا  1های ها برای روشآزمونه ثبات رنگ

آید. وقتی که میانگی  حسابی از روی ارزیابی انجام شد  از آزمونه به دس  میتنها  3آزمونه و برای روش 

یا عدد کامل بعدی  یانیمابی را به عدد ینشد، ارز میانی هر آزمونه مساوی عدد کامل یا درجههای ابییارز

 گرد کنید.

 ( "L2کمتر از ")یا  "1کمتر از  "شد، آن را  (L2)یا  1اگر ارزیابی آزمونه کمتر از مرج   38-1

 درجه بندی کنید.

هر گونه ارزیابی  ،شد L3یا  2، اگر ثبات رنگ معاد  یا بیشتر از عدد 9و روش  1برای روش  38-4

رجوع کنید( اهمی  خواهد یاف ، اگر ای  ارزیابی  2-3-3-2و  2-9-3-2دهای اولیه ) به ترتیب به بن

وقتی آزمونه  که بیان کنند  آن اس  6(3د، برای مثا  )نیباشد باید آن را در پرانت  اعالم ک L2یا  3اولیه 

در  اما در ادامه نوردهی، مقاوم  کرد تغییر خیلی کمی پیدا کند، شروع به تغییر رنگ می 3که مرج  

 شود.می  6برابر نور آزمونه برابر با مرج  آبی 
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در پرانت  به همرا  درجه به  Pاگر آزمونه فتوکرومیک باشد، درجه ثبات رنگ باید شامل حرف  38-5

 6126)به استاندارد ملی ایران شمار   6(3P-2باشد، برای مثا  ) کرومیس دس  آمد  از آزمون برای فتو

 رجوع کنید(.

ای  ، یا هرگونه ترکیبی از 3، روشنایی9، خلوص1فامشامل تغییر  "تغییر رنگ"اصطالح  38-6

 رجوع کنید(. 133باشد )به استاندارد ملی ایران شمار  میهای رنگ مشخصه

رجوع کنید( باید به وسیله  3)به روش  تایید دارا بودن ثبات رنگ مشخص به منظورنور دادن  38-7

  مرج  رنگ بیشتری نسب  به آبی هدف انجام شود. اگر آزمونه تغییر  مقایسه تغییر رنگ آزمونه و مرج 

د و ضمنا به کرمحاسبه  9-19مطابق با بند ارزیابی و آبی هدف نشان نداد، ثبات رنگ آزمونه را باید 

ثبات  ،نشان داد آبی مرج  نسب  بهاگر آزمونه تغییر رنگ بیشتری  .نمود رد  بندی "مطابق  "عنوان 

رد  بندی نمود.  "مغایر  "د و ضمنا به عنوان کرمحاسبه  9-19مطابق با بند ارزیابی و  را باید رنگ آزمونه

باید با  تری  مرج  آبی مورد استفاد  برای ثبات رنگ داش پایی اگر آزمونه تغییر بیشتری نسب  به 

 ندی نمود.رد  ب "مغایر"د و به عالو  به عنوان کرو عدد مرج  آبی گ ارش  "کمتر از"اصطالح 

رجوع کنید( باید به وسیله مقایسه تغییر رنگ  2نوردهی بر اساس نمونه توافق شد  )به روش  38-0

تواند ثبات رنگ نمی در نتیجه شودستفاد  نمیا مرج  آبیکه  از آن جائیآزمونه با نمونه مرج  باشد 

 "مطابق"د، ثبات رنگ باید ی شود. اگر آزمونه نسب  به نمونه مرج  تغییر رنگ بیشتری نشان ندهکمّ

رد  بندی شود ولی اگر آزمونه نسب  به نمونه مرج  تغییر رنگ بیشتری نشان داد، ثبات رنگ باید 

 رد  بندی شود. "مغایر"

ی توسط کمّرجوع کنید(  3نوردهی براساس سطح انرژی تشعشعی توافق شد  )به روش  38-3

یا  169(  مطابق با استاندارد ملی ایران شمار  9-3د سازی عددی در مقایسه با معیار خاکستری )طبق بن

 شود.ارزیابی می 9-19روش با های آبی مشابه توسط مقایسه تغییر رنگ آزمونه با مرج 

 گزارش آزمون 33

  های زیر باشد  گ ارش آزمون باید دارای آگاهی

 ؛1329  سا  2932استاندارد ملی ایران شمار   مطابق باروش آزمون  33-3

 ؛های آزمون شد نمونهتمام ج ئیات الزم برای شناسایی  33-2

 :2و  3هاي براي روش 33-1

  د شوثبات رنگ در برابر نور. درجه ثبات رنگ باید به یکی از دو روش زیر بیان  درجه عددیگ ارش 

                                                 
1 - Hue 

2 - Chroma 

3 - Lightness 
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های انجام ارزیابیآن شد  که اختالف بی   های انجامارزیابیتک تک میانگی  عددیتوسط  (1

 L3تا  L2های آبی طراحی شد  وقتی که مرج  Lبه همرا  پیشوند ) بیشتر شوددرجه  ی   نباید از نشد

 شود(.استفاد  می

های گ ارش شد  به همرا  درجه معیار خاکستری مربوط وقتی که ارزیابیتک تکتوسط  (9

های آبی طراحی که مرج وقتی  Lدرجه باشد )به همرا  پیشوند  ی ها بیشتر از نارزیابیآن اختالف بی  

 شود(.استفاد  می L3تا  L2شد  

 یباشد، عدد بعد L2یا  3و ارزیابی اولیه معاد  یا کمتر از  L3یا  2بندی معاد  یا بیشتر از اگر ای  درجه

 .3(3را در پرانت  گ ارش کنید، مثال )

 :1براي روش  33-4

ثبات رنگ باید به یکی از دو روش زیر بیان  درجه عددی ثبات رنگ در مقابل نور را گ ارش کنید. درجه

 شود 

ها نباید از ارزیابیآن شد  که اختالف بی   انجامهای ارزیابیتک تکمیانگی  عددی  صورتبه (1

 استفاد   L3تا  L2های آبی طراحی شد  وقتی که مرج  L)به همرا  پیشوند  بیشتر شوددرجه  نی 

 شود(.می

های گ ارش شد  به همرا  درجه معیار خاکستری مربوط وقتی که ارزیابی تکتک به صورت (9

های آبی طراحی وقتی که مرج  Lدرجه باشد )به همرا  پیشوند  ی بیشتر از ن هاآن ارزیابی اختالف بی 

  شود(استفاد  می L3تا  L2شد  

نه مرج  مورد به همرا  مرج  یا نمو "مغایر  "مطابق یا  "در صورت نیاز، درجه بندی باید بصورت 

 استفاد ، گ ارش شود .

 :4براي روش  33-5

 به همرا  مرج  یا نمونه مرج  مورد استفاد ، گ ارش شود . "مغایر  "مطابق یا  "رد  بندی بصورت 

 :5براي روش  33-6

 خاص از انرژی تشعشعی را گ ارش کنید.رنگ در برابر نور به همرا  مقداردرجه بندی عددی برای ثبات 

 ات رنگ باید به یکی از دو روش زیر بیان شود درجه ثب

 L3تا  L2های آبی طراحی شد  وقتی که مرج  Lیک عدد )به همرا  پیشوند  به صورت ( 1

 شود(.استفاد  می

رنگ ارزیابی شد  توسط  تغییردرجه بندی  از طریقاگر از مرج  آبی استفاد  نشد  اس ،  (9

یا توسط سنجش رنگ  مطابق با  169اندارد ملی ایران شمار  مقایسه با معیار خاکستری مطابق با است

 ."درجه معیار خاکستری"و پیشوند جمله   2392استاندارد ملی ایران شمار  
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 Pپیوس  ت رجوع کنید( ثبات رنگ باید با حرف  3اگر آزمونه فتوکرومیک باشد )به بند  33-7

  .6( P 3-4ذکر گردد ، برای مثا  ) رومیس فتوکهمرا  با درجه معیار خاکستری بدس  آمد  از آزمون 

داری از نظر فام و/ یا خلوص باشد، اگر ارزیابی تغییر در رنگ آزمونه شامل تغییرات معنی 33-0

پیوس  ت و استاندارد ملی ایران  6باشد )به بند  د همرا  با درجه عددیمناسب بای توصیفاستفاد  از 

 رجوع کنید(. 169شمار  

 ها موارد زیر را گ ارش کنید روش برای همه 33-3

 دستگا  مورد استفاد ؛ 33-3-3

 ؛(3-2روش نوردهی )طبق بند  33-3-2

 (؛9شرایط نوردهی )طبق جدو   33-3-1

 مقدار انرژی تشعش  تعیی  شد ، در صورت کاربرد؛ 33-3-4

 آیا روش چرخشی استفاد  شد  یا خیر؛ 33-3-5

 ؛ D65در صورت عدم استفاد  از نوررزیابی منب  نور مورد استفاد  برای ا 33-3-6

 .آزمون هرگونه انحراف از ای  روش 33-3-7
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 پیوست الف 

 ي(لزام)ا 

 هاي نوردهي قوس زنونالزامات مربوط به دستگاه

 الزامات کلي 3-الف

ها . المقباشدمیشود، که توسط آب یا هوا خنک مییک یا چند المق  دارایدستگا  نوردهی قوس زنون 

مختلف باشند.  ،طراحی یا ظرفی  مساح  نوردهی متناسب با نوعممک  اس  از نظر انداز  و مقدار وات، 

های کوتا  فرضی تشعش  ماورای بنفش را حیف کند طو  موجدستگا  باید مجه  به فیلترهایی باشد که 

ها شوند، اف ایش دمای آزمونه موجبتوانند و به طور اختیاری فیلترها طو  موج بلند تشعش  را که می

که  گر تعیی  شد  در محلها و هر وسیله حسبه عالو  دستگا  باید برای آزمونه دهند.حیف یا کاهش 

 باشد. مجه دهد، می تامی  تشعش  یکنواخ  از منب  نور را  اجاز 

ونه در مکانی با تشعش  های آزمدارند برای قرار دادن نگه یدستگا  نوردهی قوس زنون باید شامل وسایل

که به طور عمودی  یچرخند  به دور المق قوس زنون 1پایهممک  اس  یک   یکنواخ  باشد. ای  وسیله

های آزمونه به دارند دن نگهانچرخند  ممک  اس  شامل وسایلی برای چرخ پایهد. باششد  اس ،  نصب

( 2-2به آن حال  چرخشی )طبق بند  باشد که پایه آزمونه اشان در هر دور چرخیدندور محور عمودی

شوند، می نصبهای ازمونه روی آن دارند تخ  که نگه سینییک از ممک  اس   چنی ه شود. گفته می

 های قوس زنون باشد.. ای  سینی تخ  باید موازی المق یا المقاستفاد  نماید

ی از قرارگیری کاربر در برای جلوگیر محصوردستگا  نوردهی قوس زنون باید مجه  به یک کابین  

یک دارای  ،به طور معمو دستگا   ضمنادر حی  عمل و کارکرد دستگا  باشد.  UVمعرض تشعش  

 باشد.میبرای به حداقل رساندن تاثیر تغییر دمای اتاق  محصور عایق بندی شد کابین  

 منبع نور 2-الف

که انداز  آن  باشد K 6399تا  K 3399منب  نور باید شامل یک المق قوس زنون با دمای رنگ همبسته 

قابل  طوربهکه  استفاد  کند بستگی به نوع دستگا  مورد استفاد  دارد. المق قوس زنون باید از فیلترهایی

مقدار انتقا  سامانه فیلتری  .باشد توسط شیشه پنجر   فیلتر شد  تشعش  خورشیدی شبیه بهقبولی 

 های بی  باشد و در طو  موج 29حداقل %باید  nm 339تا  nm 339مورد استفاد  در طو  موجهای بی  

nm 319  تاnm 399   استفاد   باتشعش  مادون قرم  قوس زنون ممک  اس   .رسدصفر ببه باید

 کاهش یابد .، دارنددمای آزمونه  برازفیلترهایی که کنتر  خوبی 

                                                 
1-Rack  
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تواند روی سامانه نوری و نند رسوباتی که میهای نوردهی به چندی  عامل مایکنواختی تشعش  در دستگا  -يادآوري

های در تواند تح  تاثیر نوع و تعداد آزمونهدارد. به عالو  یکنواختی تشعش  میبستگی ایجاد شود،  محفظههای دیوار 

 .معرض نور قرار گیرد

مناسب و  1های نوردهی قوس زنون مورد استفاد  برای ای  استاندارد باید مجه  به آغازگرهایهمه دستگا 

شوند، در واحدهایی که دستی کنتر  می تجهی ات کنتر  دستی یا خودکار برای مقدار وات المق باشد.

برای کنتر  دستی د. نشومقدار وات المق برای کسب تشعش  مورد نیاز، در فواصل منظ  تنظی  می

 از دستورالعمل سازند  دستگا  پیروی کنید. مقدار وات 

داشت  تشعش ، ممک  اس  در دستگا  از یک یا المق به منظور ثاب  نگهقدار وات کنتر  خودکار مرای ب

د. اگر از یک رادیومتر استفاد  شوچند رادیومتر جف  شد  با سامانه کنتر  بازخوردی مناسب استفاد  

  رقراها در معرض آن شود که همان تشعشعی که سطح آزمونه نصبشود، رادیومتر باید به نحوی می

 دیدن و را دریاف  کند. اگر رادیومتر در صفحه آزمونه قرار نداشته باشد، باید فضای کافی برای یرندگمی

گیری های مورد استفاد  باید توانایی انداز داشته باشد. رادیومتررا در فاصله آزمونه  ،تشعش  دنشکالیبر  

عبوری متمرک  باریک  نوارر یا د  (nm 299تا  nm 399تشعش  در دامنه طو  موج خاص )به طور مثا  

طو   ای ازباشد. رادیومترها باید در دامنهرا داشته ( nm 299)به طور مثا   خاصحو  یک طو  موج 

از دستورالعمل سازند  دستگا  نوردهی  کالیبر  شوند.هرکدام که مناسب بود( ) خاصیا طو  موج  موج

. اگر از یک رادیومتر برای کنتر  پیروی کنید ISO 9370برای کالیبر  کردن رادیومتر مطابق با استاندارد 

 گیری شد ، باید گ ارش شود.شود، طو  موج یا دامنه طو  موج انداز استفاد  می ابشت

و  هایابد. از دستورالعمل سازند  برای تعویض المقاستفاد  مداوم کاهش می در اثرنور انتشار شدت 

و فیلترها در هر دستگا  مورد استفاد  برای ادار   هان تعویض المقفیلترها پیروی کنید. یک بایگانی از زما

 داری کنید.های شرح داد  شد  در ای  استاندارد، تهیه و نگهکردن نوردهی

 نوردهیهای زماند ندارثاب  نگه می را ابشهای طراحی شد  که به طور خودکار سطح تبرای دستگا 

 محاسبه کرد  1توان از فرمو  را می که آن د.ننمایراه  میدر نوردهی ف را یکسانیتشعش   ،یکسان
H = E × 3,6t)        (1)                                                                                                                               

 که در آن 

H ؛ تشعش  نوردهی برحسب کیلوژو  بر مترمرب  

E  ؛بر حسب وات بر مترمرب  )یا ژو  بر مترمرب  بر ثانیه ( تابش 

 t  ؛بر حسب ساع  زمان  
 .ثاب  تبدیل  3.6 

ممک  اس  مجه  به یک شمارشگر معکوس  ،کنندهایی که از کنتر  خودکار تابش استفاد  میدستگا 

برای خاتمه دادن د نتوانمی و  شد باشند که بر حسب کیلو ژو  بر مترمرب  کالیبر  9قابل تنظی  از قبل

 .دن، مورد استفاد  قرار گیرمورد نیاز برسد نوردهی تشعش  سطح ها بهمونهآزکه  آزمون وقتی

 
                                                 
1 - Starters 
2 - Presettable countdown integrator 
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 دما 1-الف

ها، سات  کردن آزمونهقابلی  تشعش  جیب شد ، مقدار بستگی به  در ابتدادمای سطح مواد نوردهی شد  

دارند  بی  آزمونه و هوا یا بی  آزمونه و نگه انتقا  حرارت و مقدار همقدار هدای  حرارتی درون آزمون

گر با روکش سیا  خاص برای دمای سطح هر آزمونه عملی نیس ، از یک حس آزمونه دارد. چون پایش

به یک صفحه سیا  که گر دما شود. حسآزمون استفاد  می محفظهگیری و کنتر  دمای داخل انداز 

شود به نحوی که همان تشعش  را دریاف   نصب ناحیه نوردهی آزمونهباید در داخل اس   نصب شد 

 کنندگی مانند سطح یک صفحه آزمون تخ  را تجربه کند.نماید و همان شرایط خنک

 گر دما با روکش سیا  استفاد  شود از دو نوع حسممک  اس  

 ابعادباشد. می mm 9/1 تا mm 3/9شامل یک صفحه )تخ ( فوالدی به ضخام   ،دماسنج استاندارد سیا 

اس . سطح ای  صفحه که رو به منب  نور اس  باید با یک الیه سیا  که  mm 29 × mm 39آن  معمو 

از کل   29روکش شود. صفحه با روکش سیا  باید حداقل % ،دارد 1یفرسودگمقاوم  خوبی نسب  به 

گر مقاومتی نند یک حسعنصر حساس حرارتی ما یک را جیب نماید. nm 9399تا  شد  جریان منتشر

س ، الصاق به مرک  صفحه در سمتی که پش  به منب  تشعش  اباید پالتینی با تماس حرارتی مناسبی 

که از پلی وینیلیدی  فلوراید  mm 3صفحه فل ی باید به یک صفحه پایه به ضخام   شود. ای  روی 

(PVDF)   گر مقاومتی پالتینی شت  حسداالصاق شود. یک فضای کوچک مناسب برای نگهاس ، پرنشد

باید حدود  PVDFگر و ای  تو رفتگی در صفحه تعبیه شود. فاصله بی  حس PVDFباید در صفحه پایه 

mm 1  باشد. طو  و عرض صفحهPVDF  تا هیچ تماس فل  به فل ی بی  صفحه  باشدکافی  انداز  بهباید

 های فل ی اس ، وجود نداشته باشد. پایه سواردارند  نصب شد  که در آن فل ی با روکش سیا  و نگه

 های صفحه فل ی فاصله داشته باشد.از لبه mm 2شد  باید حداقل  عایق بندیدارند  صفحه سیا  نگه

 که مقاوم به خوردگی اس . ابعاد معمو باشد می، شامل یک صفحه )تخ ( فل ی دماسنج صفحه سیا 

 . سطح ای  صفحه کهباشدضخام  می mm 1 عرض و mm 39، طو  mm 139در حدود  ای  دماسنج

گی دارد، روکش شود. فرسودی نسب  به بروبروی منب  نور اس  باید با یک الیه سیا  که مقاوم  خو

را جیب نماید. یک عنصر  nm 9399از کل جریان منتشر شد  تا   29صفحه با روکش سیا  باید حداقل %

طور بهباید به مرک  سطحی که در معرض نور اس ،  گر مقاومتی پالتینیحساس حرارتی مانند یک حس

ای با روکش ای دوفل ی از نوع میلهعقربهگر تواند یک حسگر حرارتی میمحک  الصاق شود. ای  حس

پش  دماسنج صفحه سیا   باشد. 3، یا ترموکوپل2، یک رزیستور برقی3گر بر پایه مقاوم ، یک حس9سیا 

  وردهی باز باشد.ن محفظهباید به سم  محیط درون 

استاندارد سیا  بستگی به تابش تولید شد  یا دماسنج  دمای نشان داد  شد  توسط دماسنج صفحه سیا 

آزمون دارد. دماهای صفحه سیا  عموما با  محفظهبه وسیله دستگا  منب  نور، دما و سرع  حرک  هوا در 

                                                 
1 - Ageing 
2  - Black coated stem-type bimetallic dial sensor 

3 - Resistance based sensor 

4 - Thermistor 

5 - thermocouple 
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. دماهای دماسنج استاندارد سیا ، دباشنمی ، مرتبطهستند روی صفحات فل یکه  ایهای تیر روکش

 .باشندمی در حا  نوردهی هستند، مرتبطهای تیر  با هدای  حرارتی ضعیف که آزمونه عموما با سطحی

شود، دما توسط دماسنج استاندارد سیا  بیشتر های نوردهی معمو  استفاد  میکه در آزمون یدر شرایط

های استاندارد سیا  سیا  خواهد بود. برای ای  که دماسنجاز مقدار نشان داد  شد  توسط دماسنج صفحه 

 تر از دماسنج صفحه سیا  اس .آهسته کمی شان به تغییرات دمازمان پاسخ دهی و اندشد  عایق بندی

دمای مورد نیاز را داشته در  C 3±°بی  گر سیا  در حس یهای نوردهی باید توانایی کنتر  دماستگا د

 محدود  از خارج طی عملیات تعاد  گر سیا  مورد استفاد ن داد  شد  توسط حسنشا یباشد. اگر دما

°C 3±  کنید که  تصدیققبل از ادامه،  .انجام دهیدرا باشد، آزمون را پایان و هرگونه تعمیر مورد نیاز

 .داشته باشدگر سیا  در محدود  مورد نیاز را دستگا  توانایی کنتر  دمای حس

در هر گر دمای استاندارد سیا  طوری طراحی شود که دمای صفحه سیا  یا حس دستگا  نوردهی باید

 در صورتدمای مورد نیاز باشد.  C 3±°، در حدود در داخل ناحیه نوردهی نصب شوندکه  محلی

درخواس ، تامی  کنند  دستگا  نوردهی باید مدارکی که نشان دهند  برآورد  شدن ال امات اجرائی 

 فراه  نمایند.باشد، را  دستگا 

سامانه تهویه برای تهیه حجمی از جریان هوا از یک  ،هاآزمون و طی آزمون آزمونه محفظهدر سرتاسر 

ممک  اس  توسط  محفظه، دمای هوای درون بی  کلیه طرفی  ذینف توافق  در صورتد. شواستفاد  می

  ، کنتر  شود.و هر گونه قطرات ری آب محافظ  شد  اس گر دمایی که از نور وسیله حس

 رطوبت 4-الف

انتخابی داشته باشد. تجهی ات باید دارای  نوردهیهای تواند تاثیر قابل توجهی در آزمونرطوب  می وجود

باشد. ای  یک ال ام  محفظه( توسط مرطوب ساخت  هوای RHوسایل الزم برای کنتر  رطوب  نسبی )

 باشد.می 9برای نوردهی طبق جدو  
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 پیوست ب

 ()الزامي 

استفاده براي  فقط گیري يکنواختي تابش در ناحیه نوردهي آزمونه )روش آزمون براي اندازه

 هاي دستگاه(سازنده

ها به دور منب  نور ها و چرخاندن آنداشت  آزمونهاز یک پایه برای نگه ی کهیهادستگا  3-ب

 Aمنب  نور ) موقعی   فاصله تا  تریدر یک موقعی  در پایه آزمونه که ن دیک را کنند، تابشاستفاد  می

 در Bمنب  نور )موقعی   فاصله تاداخل پایه آزمونه که دورتری   در ( و در دو موقعی 1-در شکل ب

قرار  ایهای انجام شد  با رادیومتری که روی پایهگیریکنند. انداز گیری میهستند را انداز  (1-شکل ب

 دهند. میانگی  نشان می را تری از یکنواختی تابشواقعی چرخد، نتایجکه به دور منب  نور می دارد

گیری روی صفحه آزمونه نباید از ط انداز انقیک از های به دس  آمد  را محاسبه کنید. هیچ گیریانداز 

 میانگی ، بیشتر شود.    %3±

                     

 دار دو رديفهپايه آزمونه شیب                                      پايه آزمونه عمودي             

 

 دار سه رديفهپايه آزمونه شیب

 تعیین يکنواختي تابش در دستگاه با استفاده از پايه چرخنده آزمونه براي نوردهي آزمونه -3شکل ب

مطابق با نسب  که ، باشدمی قابل قبو  استفاد برای  ، در صورتیترکیبی از پایه آزمونه جایگ ی 

 د.باشختی تابش فوق یکنوا
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 گیرند، ر مقابل منب  نور قرار میدها در یک صفحه تخ  که آزمونه یهایدر دستگا  2-ب

( و در 9در شکل ب Xمنب  نور ) موقعی   فاصله تاکه ن دیکتری  صفحه آزمونه  یک تابش درگیری انداز 

-میانگی  همه انداز . شودمی(، انجام 9در شکل ب Y) موقعی   آزمونه صفحهمقابل ه  در گوشه دو 

  ±19گیری روی صفحه آزمونه نباید از %های به دس  آمد  را محاسبه کنید. هیچ نقطه انداز گیری

 میانگی ، بیشتر شود.  

 

 صفحه آزمونه تخت با منابع نوري متعدد

 کنندهايي که از صفحه تخت براي نوردهي استفاده ميتعیین يکنواختي تابش در دستگاه -2شکل ب

در مرک  ناحیه نوردهی باشد یا ای   نتواندکه حداکثر تابش باشد  اگر طراحی دستگا  به نحوی 1-ب

حداکثر و حداقل تابش واقعی برای باید موقعی  از مرک  باشد، دورتری  در  نتواندکه حداقل تابش 

های درون یگر موقعی تابش در د های اضافیگیریشود. انداز  استفاد  9-و ب 1-محاسبه میانگی  در ب

ها گیری تابش در ای  موقعی انجام شود. به هر حا  در همه موارد، انداز  تواند،میناحیه نوردهی نی  

 د. ومیانگی  بیشتر ش ±19نباید از %
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 پیوست پ

 )اطالعاتي( 

 L9  تاL2 هاي آبي ثبات نور هاي معادل براي مرجعنوردهي

 معیار خاکستری تغییر رنگ. 2درجه رابر با بتغییر رنگ ایجاد برای  -يادآوري

 

 L9  تاL2 آبي براي ثبات نور  هايهاي معادل  براي مرجعنوردهي -3 جدول پ

 مرجع آبي

 فقط زنون

nm 299 

kJ/m
2 

nm 399  تاnm 299 

kJ/m
2 

L2 
*91 362 

L3 23 1393 

L4 *33 3236 

L5 139 6219 

L6 *329 13392 

L7 639 93623 

L8 1369 33926 

L9 9399 119329 

 اند.ارقام محاسبه شد  سایراس ؛  تائید شد توسط آزمایش * 
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 پیوست ت

 )اطالعاتي( 

 اطالعات عمومي ثبات رنگ در برابر نور

گیرند. نور تمایل به تخریب معموال کاالهای نساجی در حی  مصرف، در معرض نور قرار می 3-ت

 ی رنگیموجب آن رنگ کاالهشود و بمی "رنگ پریدگی"روف به به اثری مع که منتجد دارمواد رنگ ا 

به طور  نساجی ی مورد مصرف در صنع زرگردد. مواد رنگتر و کدرتر می کمرنگمعموال تغییر نمود  و 

 برای  هاییبا ه  اختالفات دارند و واضح اس  که باید روش نور رابربدر قابل توجهی از نظر واکنش 

 موثر اس . یک ماد  رنگرزیثبات رنگ در نی   1ها وجود داشته باشد. ضمنا نوع زمینهنگیری ثبات آانداز 

های مواد رنگرزی و صنای  نساجی تا از سازند که تواند رضای  تمامی طرفی  ذینف  )ای  استاندارد نمی

ت فنی انک ابراد بدون آن که اف را جلب نماید. گیرد(فروشان و عامه مردم را در بر می فروشان، خرد  عمد 

از سوی بسیاری از افراد که  حتیدرك آن  ممک  اس قادر به استفاد  از آن نبود  و ، شونددرگیر 

 .باشد مشکلنی   مستقیما با آن سرو کار دارند

که درك ج ئیات فنی ای   اس  توضیحات غیر فنی به شرح زیر برای افرادی تهیه شد  2-ت

و زمان طور ه ه ای  ترتیب اس  که نمونه مورد آزمون به کار ب استاندارد برایشان مشکل اس . روش

که قطعاتی از پارچه پشمی رنگرزی شد  با مواد رنگرزی مرا  یک سری مرج  ه بهتح  همان شرایط 

مقدار کافی رنگ  بهمونه آزکه د. زمانینشودر معرض نور قرار داد  میآبی با درجات ثبات مختلف هستد، 

انداز  رنگ پریدگی مرج  ه مقایسه شد  و اگر رنگ پریدگی آن بطور مثا  ب ها با مرج ، درپریدگی پیدا ک

 . اس  2ثبات رنگ آن شود که در آن صورت گفته می ،بود 29آبی شمار  

 h 3الی h9ها پس از  از نمونه رخیزیرا ب را بپوشاند،های ثبات رنگ باید دامنه وسیعی  مرج  1-ت

کنند  طور قابل توجهی رنگ پریدگی پیدا میه ب ،درخشان تابستان آفتاب نورقرار گرفت  در معرض 

مواد  ، در حقیق بدون تغییر در مقابل نور مقاوم  کنندمدت زمان طوالنی  توانندمی برخی دیگر هرچند

 اند که مرج  ج  انتخاب شد برند. هش  مرمیباال ، اند رنگرزی شد مواد عمر کاالهایی را که با ای  رنگ ا 

پس از مدت زمان مشخص  2اگر مرج  شمار  . باشد میتری   مقاوم 3تری  و مرج  شمار  دوامبی 1شمار 

همان مقدار رنگ پریدگی را در تقریبا دو   3مرج  شمار  ، و تح  شرایط معینی رنگ پریدگی پیدا کند

 کند مشروط بر آنکه شرایط آزمون یکسان باشد.برابر آن  مدت پیدا می

گرهای مختلف که کاالی یکسانی را مورد آزمون اس  اطمینان حاصل کنید که آزمایش الزم 4-ت

در رنگ پریدگی یکسان پیدا کنند و سپس  کهدهند در معرض نور قرار ای انداز به را آندهند، قرار می

گان نهایی . مصرف کنندکنندارزیابی  ،اند زمان در معرض نور قرار گرفتههای آبی که بطور ه  مرج  مقابل

                                                 
1 - Substrate 

  .(رجوع کنید 9-1-3به بند )اس  های اروپایی  مربوط به مرج    اس اشار  شد آن به در ای  جا  کهی ثبات رنگ ها نقش مرج  - 9

  رجوع کنید(.   3-1-3بند  به آمریکایی نی  صادق اس  ) سریدر مورد مشابها شد  اصو  شرح داد  
 



31 

 

آزمون  تح کاالی  و بنابرای  دارند "رنگ پریدگی کاالها"در مورد کاالهای رنگرزی شد  نظرات متفاوتی 

و د تا نظر مصرف کنندگان مختلف را تامی  نگیرتا دو درجه مختلف رنگ پریدگی در معرض نور قرار می

های ای از تبای مجموعهبا مراجعه به  زمورد نیا . ای  درجات رنگ پریدگیدکننرا قابل اعتمادتر  ارزیابی

معیار  1و درجه  تبای معیار خاکستری مبی  عدم  3شود )درجه تعیی  می "معیارخاکستری"از   مرج 

رنگ وسع  سازد تا قادر میاستفاد  از معیار خاکستری  بنابرای  .(تبای  زیاد اس خاکستری مبی  

 فراه  رنگ پریدگی را بندی  درجه ،آبی پشمی هایپارچهو  شخص شودمبه دس  آمد ، پریدگی 

 .دنسازمی

ها  بعضی از نمونه چرا که اس بغرنج  اصل کلی در ارزیابی بر اساس رنگ پریدگی مالی  و شدید، پیچید  و

 .دهند نمی یپس برای مدت طوالنی تغییر رنگستغییر رنگ داد  و  یمقدار کم خیلی سری  ،در معرض نور

 معمو  مصرف، ای  موارد بسیار حائ  اهمی  خواهد بود، نحوی اس  که تح  شرایط به ،ای  تغییرات ک 

    اس ددامثا  زیر ای  مسئله نشان در  طور که همان

و یک برچسب مقوایی که مشخص پنجر  قرار داد   در پش را ای  مقداری پارچه پرد خرد  فروشی  

با بررسی دقیق  ،وز که برچسب برداشته شد. پس از چند رد  اس ، روی آن قرار دااس کنند  قیم  

 ،اف آن که در معرض نور قرار گرفتهد که در محل نصب برچسب بر روی پارچه، با پارچه اطروشمیآشکار 

رنگ که  قرار گرف ای در معرض نور  انداز ای به از ای  پارچه پرد  مقداری .دارد کمی اختالف شید

بنابرای  درجه  ک  رنگ شد  اس ؛به همان انداز   3مرج   هو مشخص شد ک  پیدا کردمتوسطی پریدگی 

 . باشدمی 3آن در مقابل نور  کلی ثبات رنگ

هستند که مرز  کشفزمانی قابل  ،ای  اس  که ای  گونه تغییرات عامل مه  در مورد ای  تغییر شید

ندرت در مصارف ه مشخصی بی  قسم  نور دید  و نور ندید  وجود داشته باشد که معموال ای  شرایط ب

. شوددر پرانت  داد  می اس  که ارزیابی اضافیعنوان یک ه آید. مقدار ای  تغییر ج یی ب معمولی پیش می

اولی  رنگ  معاد  ،باشد که نشان دهند  تغییر اولیه ک  3(9) تواندمیای  ترتیب نتیجه یک آزمون ه ب

 . باشدمی 3با باال برابر  ثبات رنگ اما برعکساس   9مرج  برابر با محسوس پریدگی 

زمانی  اثر. ای  اس  فتوکرومیس دهد که بنام ر  میتغییر رنگ غیرمعمو  دیگری نی    5-ت

کند ولی با تغییر میتغییر رنگ پیدا  ،سریعا در معرض نور شدیدیک ماد  رنگرزی که  شود می مشخص

توسط  فتوکرومیس  مقدارگردد. یمطور کامل برهک  و بیش ب آن رنگ اصلی ،تاریک محلمکان آن به 

یک با و بهنگام درجه دادن تعیی   6126در استاندارد ملی ایران شمار  روش آزمون خاص تشریح شد  

اثر  به ای  معنی اس  که 6(9Pبطور مثا  ) ؛شودمی نشان داد در پرانت   Pرف حهمرا  هبعدد 

 باشد. می 6مرج   بادائ  آن برابر  رنگ پریدگی لیو اس  معیار خاکستری 9با تبای  فتوکرومیکی برابر 

تغییر فام  ،مدت طوالنی در معرض نور قرار گیرنده های زیادی هستند که اگر ب نمونه در آخر، 6-ت

در . شودمبد  میارغوانی به آبی رنگ شود و یا ای می زرد تبدیل به قهو رنگ  ،بطور مثا  ؛دهندمی

 خیر،یا  دارندرنگ پریدگی  توان گف  کهمی هاییبه چنی  نمونهکه های زیادی در مورد ای بحث گیشته

در ای  مورد ه   در برابر نور ثبات رنگ هایاستانداردکلیه در  های مورد استفاد شیو اس .  وجود داشته

 یا باشد خوا  کاهش رنگ  ،شد  در نوردهی اس گیری  انداز تبای  چشمی مه  نکته  که رای هستند
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طور مثا  دو نمونه ه بها در نظر گرفته شود. نوع تغییر در ارزیابیکه باید رد اخیر( در مورنگ )ام تغییر ف

به طور یکی  کنند، پیدا می 3انداز  مرج  هتغییر رنگی ب دهی،سب  را در نظر بگیرید که هر دو پس از نور 

شود.  کامال آبی می های در نکه دیگری ابتدا آبی مایل به سب  شد  و شد  در حالی رنگف ایند  ک  

های چنی ، شیو مثا  ه  د. در ای وش میبندی درجه "آبی تر  3"و نمونه دوم  "3"نمونه او   نتیجتا 

  یک نمونه رفتارکه تصویر کاملی از  نندکمیسعی  در برابر نور ثبات رنگاستاندارد کلیه  مورد استفاد  در

 ارائه دهند.دن موضوع، کربدون پیچید  تا حد ممک  در معرض نور را 
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 پیوست ث

 )اطالعاتي( 

 راهنمايي براي انجام آزمون

 انتخاب دستگاه 3-ث

و  1های آزمون شامل دستگا  از نوع چرخشیاستفاد  از دامنه وسیعی از انواع دستگا  ،استاندارددر ای  

های اختیاری مانند یژگیی هستند که دارای وخاصهای به عالو  دستگا  مجاز شناخته شد  اس . 9تخ 

 دور  ثاب  و دور  جایگ ی  چرخش آزمونه هستند )حال  چرخشی(.

دستگا  آزمون خواهد  دلخوا  و توان عملیاتی هاحج  آزمونه نوع، انتخاب دستگا  آزمون بستگی به انداز ،

ر ثاب  در ها به طویک دستگا  از نوع چرخشی بدون کنتر  تابش که در آن آزمونهبرای مثا  داش . 

دارند  آزمونه دو طرفه با گیرند دارای نصف ظرفی  بالقو  از همان دستگا  با نگهقرار می معرض منب  نور

استفاد  از حال  چرخشی، خواهند بود. در هرحا ، بالعکس همان دستگا  با استفاد  از حال  چرخشی، 

در معرض  یک دور در میانها که آزمونهآزمون در بر خواهد داش  چرا  انجامعموما دو برابر زمان برای 

 .گیرندقرار میمنب  نور  

آزمون محدود  محفظهیک دستگا  تخ  دارای حال  چرخشی نیس  ولی از نظر فضای  صورتی کهدر 

 اس . 

رنگ باشند  39توانند دارای طرح پیچید  و دارای بیش از ها مانند فرش که میمشابه، آزمونهبه طور 

های که از آزمونه دهندمید و ای  اجاز  را ند آزمون شونتوانمیاستفاد  از دستگا  تخ   تر باخیلی راح 

تری از رفتار کل طرح در موق  قرارگیری در معرض ب رگتری استفاد  شود و بنابر ای ، ارزیابی کلی صحیح

داخل فرشی که تواند در مجددا مید. ای  بخاطر آن اس  که آزمونه آزمون شد  نگیاربنور به نمایش 

های کوچک در مساح  تبای  بیشتری نسب  به مساح و آزمونه از آن تهیه شد  اس ، قرار گرفته 

 3-و ث 2-د)به بندهای ثن، را در اختیار قرار دهمعرض نور که در دستگا  از نوع چرخشی معمو  اس 

 رجوع کنید(.

 دستگاهموثر  رطوبت "ائیدت"استفاده از پارچه کنترل آزمون رطوبت براي  2-ث

رطوب  موثر طبق شود، باید هر وق  که دستگا  آزمون تصحیح، سرویس، تعمیر یا اصالح  می 3-2-ث

دستگا  آزمون نامید   "تصدیق "مجددا تنظی  شود. ای  فرایند برخی اوقات  9-2روش ارائه شد  در بند 

 شود.می

هر رطوب  مورد نیاز، بستگی به  های آبی و پارچه کنتر  آزمونتعداد مقوای شامل مرج  2-2-ث

دارد بستگی به وسعتی در دستگا  تعداد مقواهای مورد استفاد   های آزمون خواهد داش .از دستگا کدام 

در زمان نصب دستگا  تابش، دما و رطوب  موثر یکنواخ  را حف  نماید.  مناطق بتواند در آندستگا  که 

از یک کارت  تراز بیشآزمون،  محفظهدر  یکنواختی وسع  شود برای تصدیقبرای اولی  بار، توصیه می

                                                 
1 -Carousel 

2 - Flat-bed 
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های حلهایی قرار داد تا متغیر بودن ناشی از ممقواهای آزمون را باید در موقعی آزمون استفاد  شود. 

9یا صفحه تخ  1دارشیب دستگا  از نوع چرخشیهای ب رگ مانند مختلف در دستگا  به ویژ  در دستگا 
 

 قابل ارزیابی باشد. 

آزمون که ممک  محفظه ضروری اس  که هر گونه سطحی در درون  "تصدیق"در زمان انجام  1-2-ث

کارت مورد ها باشد، با مواد غیر بازتابند  مانند ه)های( قوس زنون به روی آزموناس  بازتابند  نور از المق

  ها پوشاند  شوند.آزمونه نصب استفاد  برای

 های آزمونه نیاز به پوشاندن دارند. برای دارند تنها نگه معموال، چرخند نوع های از برای دستگا 

شود باید دارند  که استفاد  نمیکنند هر دو روی نگهاستفاد  می یچرخشدارند  هایی که از نگهدستگا 

 پر شود. 

 اي رطوبت موثردوره تصديق 1-ث

یا تصحیح دستگا  آزمون سرو کار رطوب  موثر پس از تنظی  تنظی  با  9-ثبند که در حالی 3-1-ث

شود. بنابرای  یک توان فرض کرد که رطوب  موثر به عنوان یک عامل ثاب  حف  و نگهداری دارد، نمی

 .شودداری که رطوب  موثر در سطح دلخوا  حف  و نگهاس  ای ای دور تائید خوب برای  فعالی 

ضروری نیس . های آبی موعه کامل از مرج رطوب  موثر، استفاد  از یک مج تائیددر زمان  2-1-ث

یا  L5  ،L6)  6و  3، 2های آبی از یک کارت شامل پارچه کنتر  رطوب  به اضافه مرج معمو  اس  که 

L7 کافی  استفاد  شود. برای دیگر شرایط ،های پشمی آبی متناظر نسبیمرج از ( برای شرایط عادی یا

مساوی با آن ارزیابی شود و ندید  در پارچه کنتر  آزمون رطوب  اس  که تبای  بی  نواحی نوردید  و نور

 .اس ( 3ای  مرج  آبی چه که در مرج  آبی  هدف تشخیص داد  شد  اس ، باشد )برای شرایط عادی 

 شرح داد  شد  اس . 9-3ای  روش آزمون در بند  1-1-ث

د. استفاد  ر آزمون تغییر کنمطابق با حج  آزمون و تکرا، تصدیقتکرار انجام احتما  دارد  4-1-ث

و تواند منجر به تغییرات بالقو  در رطوب  موثر میه  های عدم استفاد  دور  ازثاب  یا استفاد  نادر 

 ،ایجاد شک در اعتبار نتایج آزمون تولید شد  )در صورت مجاز بودن به ادامه، بدون رسیدگی کردن( ه 

 د.نمای

هایی که استفاد  یا حداقل در سه ما  انجام شود. برای دستگا  حداقل هر سه ،تصدیقشود که توصیه می

شود که قبل از استفاد  از دستگا  یا در همان موق  اجرای اند، قویا توصیه میما  گیشته تصدیق نشد 

دس  آمد  در ای  زمان شرایط مورد نیاز را برآورد  نکند، نتایج به اگر تصدیقد. نشو تصدیقآزمون، 

 رجوع شود(.  9واهد بود )به جدو  غیرمعتبر خ

بعدی و برای مقایسه  رجوع کردنهای آزمون برای شود که کارتتوصیه می ،تصدیق تناوبنظر از صرف

د. ای  کار به عنوان یک وسیله مفید در نداری شونگه نیطوال برای مدتهای آزمون مختلف چشمی کارت

های آزمون باید در کند. همه کارتعمل می ،زمان کنتر  رطوب  موثر طیانحراف درهر گونه  شناسائی

 داری شوند.تاریکی نگه

 
                                                 
1 - Canted carousel 

2 - Flat plane 
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 هاکردن آزمونه نصب 4-ث

تواند های مورد آزمون )چه مواد مرج  و چه کاالهای نساجی(  میکردن آزمونه نصبنحو   3-4-ث

باید از نظر ضخام   های آزمونروی کارت یهاهمه آزمونه آ ،طور اید برروی کیفی  نتایج موثر باشد. به

ها با ضخام  های نازك یا نمونهضخی  با نمونه هایدارای ضخام  اسمی مشابه باشند. اختالط نمونه

( مشکالت بیشتری ایجاد و از تعیی  3-3شود چرا که استفاد  از پوشش کدر )طبق بند متغیر توصیه نمی

 دقیق نواحی نوردید  و نورندید  جلوگیری خواهد کرد.

ها، . برای اغلب پارچهباشدناسب تمکردن باید با کاالی نساجی مورد آزمون  نصبروش  2-4-ث

مسی به دلیل  هایرشته استفاد  از هرچند ،مناسب اس کار برای ای فل ی  های کوتا رشتهاستفاد  از 

 ضریب 

که نوار ط آنممک  اس  از نوار چسب به شر ضمناشود. اشان و جیب گرمای منب  نور توصیه نمیهدایتی

و یا به هر استفاد  کرد  ،دکنند و چسب مهاجرت گیرچسب مورد استفاد  در معرض منب  نور قرار ن

زمونه توصیه آگیارد. به ای  منظور  استفاد  از نوار چسب دو طرفه روی ببر روی آزمونه تاثیر نباید صورت 

های بعدی کاالی نساجی در بخش کردن نوارهای خاص از نصبدر مورد  یخاص هایشود. راهنمایینمی

 شد  اس . ارائه

جه   شود که الیافشامل الیاف آزاد، فتیله، نیمچه نخ یا تاپس، توصیه می یهایبرای نمونه 1-4-ث

د تا یک الیه نشوزد   ایجاد آراستگی برای تشکیل یک الیه از الیاف با ضخام  و چگالی کافی شانه

 مل کارت آزمون تشکیل گردد.دس  در عرض کارنگ یکبا یکنواخ  و 

ممک  اس  مشکل باشد و  دتوانمیهای فل ی هایی از الیاف آزاد با استفاد  از رشتههکردن آزمون نصب

تا تنها گ ینه باشد. در ای  موارد، باید مالحظه کرد های دو طرفه یا اسپری چسب استفاد  از چسب

که در حالی   باشند،دیچسبک  به کارت آزمون ها به طور محهآزمون، آزمونطو  که در مطمئ  شوی  

 تری  سطح( را تغییر ندهد.الیاف در معرض منب  نور )در فوقانی

به آسانی الیاف نیس . برای ها آن کردن نصبها نسب  به الیاف مشکل کمتری دارند اما نخ 4-4-ث

 پیچش موازی متراک  یا پیچیدن نخ به دور یک مقوا برای تهیه یک ،کردن نصبتری  روش ها راح نخ

های ها با استفاد  از رشتهآن روی کارت آزمون و محافظ  با طو  معی  موازی نخ ی قرار دادن چند

 باشد.می فل ی یا نوار چسب در پش  کارت آزمون

کردن با استفاد   نصبروش که شود ها که سطح یکنواخ  دارند، توصیه میبرای اغلب پارچه 5-4-ث

بتواند به دور لبه  زیاد شود کهتواند به نحوی عرض آزمونه می ضمناباشد. فل ی غیرمسی های از رشته

 کارت آزمون بپیچد و با استفاد  از نوار چسب در طرف دیگر مقوای آزمون محافظ  شود.

 خورد  یا خارزد  مانند پارچه های برسهای سه بعدی مانند پارچه شنیل، پارچهپارچه 6-4-ث

هایی با ضخام  هستند. برای پارچهمشکالت خاصی دارای دار های ژاکارد طرحدار و پارچهدار، پرزخاب

در دار، شنیل یا طرح برجسته، را  حل آسانی وجود ندارد و های خابنامنظ  یا نایکنواخ ، مانند پارچه

در همان که در حالی .دنکنوارد نفشار به سطح پارچه  دق  نمود تاهای کدر باید پوششموق  انتخاب 
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تواند می دید  آزمونهنهای نوردید  و نوربی  قسم و مشخصی  واضح عالم  که شدمطمئ  باید موق  

 .دآیوجود ب

داشت  پرز در همان وضعیتی نیاز به نگه جلوگیری از فشرد  شدن به همرا های پرزدار ل وم برای پارچه

ی اس . اگر جلوگیری از فشرد  شدن آزمونه که در نواحی نورندید  آزمونه قرار دارد، مه  و بحران

 د.شودر گ ارش آزمون درج ای  مورد س  باید اممک  غیر

های دار یا برخی پارچههای ژاکارد طرحهایی که دارای سطح نایکنواخ  هستند مانند پارچهبرای پارچه

ای  نواحی به طور  دار و زمینه هستند، باید مالحظه کرد که هر یک ازدار که دارای نواحی طرحخاب

های متفاوت، در های با ضخام ی که آزمونهروطبه  آزمون شوندهای مج ا با استفاد  از کارتجداگانه 

چنی  ممک  اس  که یک آزمونه ب رگ تهیه کرد و آزمونه را در کارت آزمون یکسان قرار نگیرند. ه 

  ارزیابی تبای ، آزمونه را در همان محلی معرض منب  نور بدون استفاد  از پوشش کدر قرار داد و در موق

ه زمینه چاز پار ینیاز به مقدار زیاد یکی از معایب ای  کار  .که از پارچه اصلی برید  شد  اس ، قرار داد

داشت  مدارك چشمی نوردهی تمایل به نگهآزمون چندی  آزمونه در صورت انجام نیاز به دیگری، اس  و 

 در پایان آزمون، اس .

کاالهایی با چندی  رنگ یا با طرح کوچک و زیاد مانند بسیاری از کاالهای نساجی چاپ شد   7-4-ث

از  یکسان احیون ،حاصل کرد اطمینانتوان مینکه ای د. به ویژ  نممک  اس  مشکالت خاصی بوجود آور

، ضروری رنگ های چندبرای نمونهبه طور مشابه های نوردید  و نورندید  پدیدار شوند. طرح در بخش

 را های مختلف آزمون شوند و ای  کار استفاد  از چندی  آزمونههمه رنگ ،اس  که اطمینان حاصل شود

  نماید.میضروری 

کاالهای نساجی چند رنگ و دارای طرح زیاد  با های نساجی دارای مشکالت مشابهپوشکف 0-4-ث

ها شامل بیش بسیاری باشند، برخی فرشهای متفاوت توانند شامل رنگهای نساجی میپوش. کفهستند

که ممک  اس  هر نخ رنگی به طور تکی خارج و آزمون رنگ مج ا در یک طرح هستند. در حالی 39از 

چگونگی تاثیرپییری طرح کلی هیچ اطالعاتی در مورد  ضمناو شود، ولی ای  کار همیشه اجرایی نیس  

یک آزمونه  که باشدای  . نتیجتا ممک  اس  مفیدتر کنددر موق  قرارگیری در معرض نور را ارائه نمی

در معرض نور قرار داد  و آزمونه نوردید  را مجددا  را های گوناگونب رگ )یا چندی  آزمونه( شامل رنگ

 برگرداند و ارزیابی کلی تبای  را انجام داد. ،پوشی که از آن برید  شد  اس به  همان کف

یا تغییر  یطداری شوند که در معرض روشنایی محید در شرایطی نگههای نساجی آزمون نشد  باپوشکف

 . نگیرنددما، قرار 

های نساجی وجود دارد، مشکل در پوشو کف کاالها عالو  موضوع دیگری که در خصوص ضخام هب

اینس  که از پوشش اس . مجددا یک را  حل آن نوردهی و پوشاندن آزمونه بدون فشرد  کردن سطح 

ای که ها را به  زمینههای متعددی نوردهی شد  و آنآزمونهباید ( استفاد  نشود ولی 3-3بند کدر )طبق 

 د.شوارزیابی تبای  بی  نواحی نوردید  و نورندید  انجام  تااز آن تهیه شد  اس ، بازگرداند 



33 

 

به طوری  های نساجیپوشهای آزمون شد  را باید به محل اولیه در داخل قسم  آزمون نشد  کفآزمونه

جه  خاب پرز در که ویژ  اهمی  دارد تا اطمینان شود ه . بوارد کردکه آرایش و سطح اولیه حف  گردد، 

 های نوردید  و نورندید  یکسان اس .آزمونه

دارند  آزمونه های آزمون را در نگهنیس  که کارتالزم همیشه برای انواع کاالهای نساجی  3-4-ث

دارند  آزمونه آزمون، ای  کار ضروری اس . وقتی از نگه هایی برخی از دستگا که براکرد، در حالی  نصب

االی نساجی مورد آزمون باشد و باید توجه کرد که کمتناسب با نوع دارند  نگهشود باید استفاد  می

 های آبی یا اطمینان حاصل شود تا فاصله بی  سطح آزمونه و منب  نور درس  مشابه سطح مرج 

 ی دیگر از منب  نور باشد.هامرج 

را به وسیله الیه گیاری موادی برای بلند کردن ای  موضوع، برخی اوقات الزم اس  تا فاصله  اطالع از برای

 با عمق متفاوت برای تطابق  یهایدارند سطح مقوای آزمون دورتر از منب  نور، یا با استفاد  از نگه

 تصحیح کرد.شوند، می نصبها از پش  هایی که آزمونهد دارنیا استفاد  از نگههای ضخی ، آزمونه

 هاپوشش 5-ث

از بخشی از آزمونه که در ه  رود که انتظار می 3-3های کدر تشریح شد  در بند از پوشش 3-5-ث

 د. نهایی که قبال در معرض نور بودند، محافظ  نماینور اس  و ه  از بخشمعرض  

دارند  آزمونه باشد یا اصل شود  که پوشش کدر کامال منطبق با نگهبنابرای  ضروری اس  که اطمینان ح

نور  انتشارتا از  بپوشاندبه طور کافی را های مقوای آزمون شود، لبهدارند  آزمونه استفاد  نمیوقتی از نگه

 در اطراف لبه بیرونی مقوای آزمون جلوگیری شود.

ها که اطمینان حاصل شود که پوشش بحث شد، ضروری اس  2-طور که در بند ثهمان 2-5-ث

نور  انتشارکند و اجاز  مینمتناسب با نوع کاالی نساجی مورد آزمون اس  و به کاالی نساجی فشاری وارد 

 دهد.میننی  را آن به زیر لبه 

شود احتیاط مقوای آزمون طی مراحل مختلف آزمون انجام میوقتی بازرسی  ،طی آزموناس  که ضروری 

محلی که قبل از برداشت  بودند، قرار  ها دقیقا در همانشود پوششحاصل ل آید تا اطمینان به عم الزم

بی  نواحی نوردید  و تواند منجر به یک لبه دره  و ناواضح اید میبگیرند. اگر چنی  احتیاطی به عمل ن

 سازد.تر شود و بنابرای  ارزیابی تبای  را مشکلنورندید  

 .دهدر  می ایمشکالت مشابهکند، های بی  مراحل مختلف آزمون تغییر میوقتی که پوششچنی  ه 

روش آزمون مورد استفاد ، نوع پوشش مورد نیاز تغییر خواهد کرد اگر چه در  نوع متناسب با 1-5-ث

 دهد.، نشان میهاس هایی را که مناسب با بیشتر انتخابپوشش 1شکل ث
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 راهنما: 

A پوشش یک چهارم 

B صفپوشش ن 

C پوشش سه چهارم 

D پوشش یک سوم 

E پوشش دو سوم 

F بدون پوشش 

 هاي گوناگون مورد نیاز براي انجام آزمونهاي از پوششمثال -3شکل ث

 ترين روشانتخاب مناسب 6-ث

ی ددر ای  استاندارد ممک  اس  بستگی به عوامل متعد ارائه شد انتخاب یکی از پنج روش  3-6-ث

 د.شته باشو اطالعات مورد نیاز از آزمون دا آزمونمورد های نمونهاستفاد ، حج  شامل نوع دستگا  مورد 

دهد ولی ای  روش برای هر آزمونه، به بیشتری  ج ئیات برای هر کاالی نساجی را می 1روش  2-6-ث

هرحا  اگر رفتار های آبی اس ، نیاز دارد. بهیک مقوای آزمون که شامل یک مجموعه کامل از مرج 

ای برای شد تح  آزمون شناخته شد  نیس  و هدف شناختهئی در معرض نور کاالی نساجی اجرا

 تری  روش باشد.تواند مناسب می روش نیازمندی اجرائی وجود ندارد پس ای 

کند و اطالعاتی در مورد چگونگی رفتار تولید می یکاالی جدیدمثا  یک تولیدکنند  کاالی نساجی برای 

کاال برای مصارف نهائی بسیار  ای  امکان هس  که اگرگیرد، ندارد. ابل نور قرار میدر مق کهآن وقتی

مقاوم   ،بداند که وجود ندارد و تولیدکنند  نیاز دارد مرتبطیاجرائی  ال اماتو    شودکار برد بهمختلفی 

کاال را برای سازد تا به نور آن کاالی نساجی چقدر اس . کسب ای  اطالعات، تولید کنند  را قادر می

دهد که حداکثر به تولیدکنند  ای  اجاز  را می 1مصارف نهائی نامناسب بفروش نرساند. برقراری روش 

 ثبات رنگ در مقابل نور کاالی نساجی را تح  شرایط آزمون انتخابی تعیی  کند.

آزمون  تعداد زیاد که قرار اس  به، ای  روش برای کاالهای نساجی 1برعکس روش  -9روش  1-6-ث

، تنها کافی اس  1باشد. برخالف روش تری  روش میشوند ولی رفتار هیچ یک مشخص نیس ، مناسب

ها در هر دور  آزمون استفاد  شود. ای  روش های آبی برای کلیه آزمونهکه یک مجموعه کامل از مرج 

زمان به منظور ه  به طور را های رنگرزی که ممک  اس  بهرهای زیادی از یک رنگ مشابهبرای کارگا 
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تری  دهند، مناسب مورد آزمون قرار  رفتار ثبات نوری کاال یکسان بودنمقایسه و اطمینان از پایداری و 

 روش باشد.

ولی فرایند رنگرزی مورد استفاد   وجود داردبرای مثا ، در یک کارگا  رنگرزی سفارش زیادی برای انجام 

تواند مطمئ  شود که ثبات نوری هر بهر کارگا  میچگونه د. تواند در بهرهای کوچک انجام شومیفقط 

دهد که یک آزمونه از هر بهر به ای  اجاز  را می 9رنگرزی سازگار با بهر دیگر در سفارش اس ؟ روش 

نه تنها به کارگا  رنگرزی ای  اجاز   9های آبی آزمون شوند. روش سری مرج زمان در مقابل یکطور ه 

 را 

داکثر ثبات نوری رنگرزی را تعیی  کند بلکه اجاز  مقایسه ساد  و آسان چشمی بهرهای دهد که حمی

 ها نباشد خیلی زود مشخص شد  و دهد. هر بهری که سازگار با دیگر رنگرزیمختلف رنگرزی را نی  می

 ، انجام شود.تر بودهر کدام که مناسب ،د شود و یا عملیات مجدد ) رنگرزی مجدد(مردوتواند می

ها در مقابل یک مرج  آبی به طوری که مقایسه آزمونه هستندخیلی شبیه ه   2و  3روش  4-6-ث

رود که هایی به کار میعموما در موقعی  2و  3شود. هردو روش مشخص یا یک مرج  دیگر انجام می

ی آزمون شد  کند که ای  کار با مقایسه با کاالداند که کاالی نساجی چه ثباتی را کسب میآزمایشگا  می

 به عنوان حداقل نیازمندی ذکر شد  اس . کاربردی برای کاال هاییا ای  که در ویژگیشود انجام میقبلی 

را به دس  آورد، پس کافی  2اگر آزمونه الزم اس  که حداقل ثبات رنگ برابر با مرج  آبی  3برای روش 

با یک یا دو آزمونه قرار گیرد. برخالف  روی مقوای آزمون  9و  3به همرا  مرج   2مرج  آبی اس  که 

یابد و سپس آزمونه تبای  مورد نظر را نشان دهد، ادامه می ،، آزمون تا وقتی که مرج  آبی هدف1روش 

شود. ای  به آن معنی اس  که اگر آزمونه کمتر از مرج  آبی توسط مقایسه با مرج  آبی هدف ارزیابی می

 را داد. "اس  2ثبات آن بهتر از "ه جنتی ،توان  با استفاد  از مثا یهدف رنگ پریدگی پیدا کرد به آن م

اس   نمعمو  آزمایشگاهی و نیاز بسیاری از مشتریا هایفعالی  به دلیل ،تردو مرج  آبی پائی  قرار دادن

مان . مجددا با استفاد  از هباشداشان چقدر ممک  اس  از کارائی هدف کمتر آزمونه ،خواهند بدانندکه می

روی همان  3و  9نشان داد )با توجه به مرج  آبی را  2مثا  فوق، اگر آزمونه تباینی بیشتر از مرج  آبی 

با ج ئیات بیشتر  "2کمتر از "کارت آزمون( برای آزمایشگا  ای  امکان هس  که نتیجه را بجای اعالم 

تر از مقدار پائی زمونه به طور ج ئی زمایشگا  ممک  اس  بتواند اعالم کند که آآکند. در مثا  فوق،  اعالم

)مثال با اعالم  اس  تر از هدفپائی به طور اساسی  نمونهیا ای  که  (3-2با اعالم عدد )مثال اس   هدف

تری براساس دیگر دهد تا قضاوت تجاری آگاهانهد  گ ارش ای  اجاز  را مینای  کار به خوان. ( 9ثبات 

 را انجام دهد. س ا ارتباط با آزمونبی ی کهعوامل

کند. ای  مرج  ممک  اس  از یک بهر اصلی مرج  آبی را با پارچه مرج  دیگری، جایگ ی  می 2روش   

خالف برشود اما یا تولید قبلی انجام شد  یا حتی پارچه یک رقیب باشد. آزمونه با ای  مرج  مقایسه می

 ها وجود دارد. به هرحا  برخی از آزمایشگا  "ق بامطاب"یا  "بدتر از"،  "بهتر از"، تنها امکان اعالم 3روش 

آبی به همرا  کاالی مرج  استفاد  کنند که در ای  صورت قادر  هایاز مرج چنان ه ممک  اس  

 ارائه نمایند.را نی   خواهند بود اطالعات اضافی در مورد ثبات نوری آزمونه
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به استفاد  از کاالی مرج  ندارد، در ای  خصوص که نیازی  2تا  1 هایبا روش 3روش  5-6-ث

گیرد، )می ان نور( که آزمونه در معرض آن قرار می تنها  متکی به کنتر  تابش 3روش  متفاوت اس .

ها برای به حداکثر رساندن اطالعات به دس  آمد  از ای  روش، دارد. به هرحا  بسیاری از آزمایشگا 

 ند.دههای آبی انجام میآزمون را به همرا  مرج 

اعالم کند، که آزمایشگا  شفاف و ای  واضح وصورت بهنحو  اعالم نتیجه شود، استفاد  می 3وقتی از روش 

. بنابرای  در ، بسیار واجب اس نوردهی بدون کنتر  تبای  روی آزمونه یا پارچه مرج  انجام شد  اس 

درجه معیار "ارزیابی بر اساس درجه  ،اعالم شود 3با استفاد  از روش واجب اس  که موق  گ ارش دهی 

انجام نشد  اس  تا از هرگونه سوء برداش  توسط  یهای آبارزیابی در مقابل مرج  وبود   "خاکستری

قابل اختالط با ه  نیستند و ممک   موجود برای درجه بندی  خواند  جلوگیری شود. دو نوع طراحی

  .پیش بینی نمود رفتار یک نوع درجه بندی، درجه دیگر رانیس  تا از روی 

گیرد ممک  اس  تبای  بی  مشخصی از تابش قرار می ا  وقتی یک آزمونه در معرض مقداربرای مث

 9شود اما ای  تبای  ممک  اس  مشابه با مرج  آبی  2نواحی نوردید  و نورندید  برابر با معیار خاکستری 

در ای   بیان شود. "9"یا مانند  "2درجه معیارخاکستری "پریدگی ممک  اس  به صورت باشد. ای  رنگ

برابر نتیجه آزمون آزمونه شود که میای  امر موجب گمراهی  "2"مثا  اگر در به طور ساد  گ ارش شود 

 بود  اس . 9اس  در صورتی که در حقیق  ثبات آزمونه فقط برابر با مرج  آبی  2با مرج  آبی 

 بازرسي طي آزمون 7-ث

برای تعیی  زمان پایان آزمون و رسیدن به نقطه تبای  ، 3روش ر دها بج  در همه روش 3-7-ث

  تفاوتم

های مورد استفاد  برای پوشاندن اطالعات مربوط به پوشش 3-به ارزیابی مقوای آزمون تکیه کنید. بند ث

 نواحی مختلف کارت آزمون را ارائه کرد  اس .

ها وجود ندارد چرا که ای  کار از یک های مشخص برای تناوب بازرسیامکان تهیه راهنمائی 2-7-ث

 مانند شرایط عواملیهای مختلف متغیر اس  و تح  تاثیر دستگا  به دستگا  دیگر و بی  آزمایشگا 

 های آزمون و غیر  قرار دارند.ها، استفاد  از دستگا محیط آزمایشگا 

مورد مطالعه قرار  یدپییریای )تکرارپییری و تجدهای دور دس  آمد  از آزمونهرحا  مدارك به به

رود دارای ثبات رنگ پائینی باشند )کمتر از مرج  هایی که انتظار میگرف ( مشخص کرد که برای نمونه

تر از یک ساع  ممک  در ای  موارد فواصل کوتا  ها کوتا  باشد.( ضرورت دارد فواصل بی  بازرسی9آبی 

 ، ضروری باشد.م تکرار آزمونعد واس  برای جلوگیری از نوردهی زیادی آزمونه 

 92فواصل زمانی از باشند،  2رود دارای ثبات نوری بیش از مرج  آبی برای کاالهای نساجی که انتظار می

ها را کوتا  نمود تا به پایان ساع  ممک  اس  در مراحل اولیه استفاد  شود و به مرور فواصل بی  بازرسی

 آزمون برسید.

در مورد فواصل بازرسی، آزمایشگا  ممک  اس  به تجارب گیشته خود در مورد  گیریبرای تصمی 

ها دارای پرسنل هرحا  وقتی که آزمایشگا  برای ادار  و انجام بازرسیبه د.نکتکیه کاالهای نساجی مشابه 

ها ای نیس  باید توجه زیادی به هر دور  نوردهی بنماید. برای مثا  بسیاری از آزمایشگا قابل و شایسته
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ای که به پایان آزمون ن دیک اس  نباید بدون بازرسی کنند و آزمونهساعته یا در آخر هفته کار نمی 92

. شاید ای  به آن معنی باشد که کارت آزمون را در طی شب یا دونوردهی شماند و بدر دستگا  ای دور 

های شود که کارتتوصیه میکنید، قویا آخر هفته از دستگا  خارج نمائید. وقتی از ای  کار استفاد  می

کدر برای جلوگیری از نوردهی بدون کنتر   محفظهآزمون را در محیط تاریکی مانند اتاق تاریک یا یک 

 های برقی داخل ساختمان، ها یا دیگر مناب  نوری مانند المقتوسط نور روز محیط از طریق پنجر 

 داری کنید. نگه

شود که بهتر اس  بررسی آزمونه به تناوب بیشتری امر می آزمایشگاهی خوب هایفعالی در همچنی  

و  اشدای  که تناوب ناکافی ب نه ،انجام شود تا اطمینان شود، مراحل تبای  مختلف مشاهد  شد  اس 

 آید. بیخطر نوردهی بیش از حد آزمونه  و نیاز به تکرار آزمون پیش 

 ارزيابي موارد مرتبط 0-ث

هر حا  مواردی ناشی از شرح داد  شد  اس . در  2نور کامال در بند فرایند ارزیابی ثبات  3-0-ث

چه ایجاد کند مانند آن تواند مشکالت خاصی در فرایند ارزیابیمی  طبیع  کاالی نساجی تح  آزمون که

 اس .آمد  شرح داد  شد  اس ، در زیر  2-که در بند ث

انند برخی از کاالهای نساجی چاپ شد  هستند مسطح کوچک طرح با ی که دارای هایهآزمون 2-0-ث

ای اس  که امکان کسب تواند مشکل باشد. در چنی  مواردی وقتی که طرح به گونهاشان میارزیابی تبای 

تواند قضاوت خود را براساس مساح  مساح  کافی در هر دو سم  خط تبای  وجود ندارد، ارزیاب می

 غیر مجاور انجام دهد.

ارزیابی هر رنگ در طرح  امکان ندارد که، پرزدار های نساجیپوشی نساجی مانند کفبرای برخی از کاالها

اس  که ارزیابی کلی انجام ای  تر دس  آورد. در ای  موارد، مجددا مناسبرا به طور جداگانه و منفرد به

بیشتری پریدگی خیلی رنگ ،یک یا چند رنگآیا که نکته  ای شود اما با معطوف کردن توجه ویژ  به 

در فرش خیلی بیشتر از  1های سایهکه برخی از رنگ غیر معمو  نیس  د یا خیر. ننسب  به بقیه دار

های سایه واقعا در تاثیر طرح کلی فرش قابل پریدگی ای  رنگهای تیر  واکنش نشان دهند و رنگرنگ

 توجه اس .

در ارزیابی در را های مجاور اثیر رنگضروری اس  که ت ها که غیرمجاورندچنی  در موق  ارزیابی رنگه 

حاشیه آن  ،نظر بگیرید. برای مثا  اگر یک رنگ در چندی  نقطه از طرح ظاهر شود اما در یک ناحیه

رنگ روش  پوشید  شد  باشد، ارزیابی رنگ هدف توسط توسط یک رنگ تیر  و در ناحیه دیگر با یک

رنگ هدف تولید کند و  دیدن  تاثیرات نامطلوبی در مقایسه دو ناحیه حاشیه غیرقابل شناسائی ممک  اس

 گیارد.بدر ارزیابی برایند تبای  تاثیر بنابر ای  

های نوردید  و تر در آزمونهتوان با پوشاندن نواحی قابل شناسائی کوچکارزیابی نواحی غیرمجاور را می

بستگی به قاب  یهاو/ یا انداز ها جا ممک  اس  ضرورت استفاد  از شکلنورندید  بهبود بخشید. در ای 

و راهنمایی ارائه شد  در استاندارد  9-2توجه را به بند در ای  جا های تح  ارزیابی داشته باشد و آزمونه

 نماید.در خصوص رنگ قاب جلب می 169ملی ایران شمار  

                                                 
1 -Pastel colour 
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ی حساس به هارنگ بهبا توجه به گرما به ویژ  برای برخی از کاالهای نساجی، تغییر رنگ  1-0-ث

ر یاثتنی  تواند برای هر رنگی در کاالی نساجی ولی میمرتبط اس   نارنجیانواع قرم  و  انواع گرما مانند

 . باشد گیار

تواند در کاالی نساجی پرزدار یا کاالی نساجی با باف  و طرح با توجه به گرما یا رطوب  میمشابه در اثر 

غیر معمو  نیس  که در اثر گرما و رطوب  افتد. بیو غیر  اتفاق آمید استر، پلیمنشا سنتتیک مانند پلی

پرز پارچه متمایل به یک سم  شود و در نتیجه منتج به مشاهد  تغییر رنگ بدون ارتباط به هرگونه 

نسب  به های مختلف یک ناحیه در جه با توجه به مشاهد  پرز در حقیق   ولیتغییر رنگ واقعی 

توان توسط مشاهد  تغییر رنگ در موق  دس  کشیدن به سطح پرز پارچه می دیگری شود. ای  موضوع را

 به بهتری  نحو توضیح داد.

خاطر طبیع  طرح یا ساختارشان( ارزیابی نواحی کوچک ه برخی از کاالهای نساجی )ب در 4-0-ث

نساجی که کاالی تر اینس  که  باشد. در ای  موارد، مناسببرای ارزیابی اثر کلی نوردهی مناسب می

داری نمود  و آزمونه نوردید  را قبل از ارزیابی اثر نوردهی بجای اولیه آزمونه از آن تهیه شد  اس  را نگه

های نساجی پرزدار و پوشدر کاالی نساجی اولیه بازگرداند. ای  کار شاید برای کاالهای نساجی مانند کف

 های ژاکارد بسیار معمو  باشد.پارچه

کار گرفته شود به دید  بهثبات رنگ، خوب اس  که دو ارزیاب آموزش موق  ارزیابی عموما در  5-0-ث

 رجوع به  ،کرد. در موق  هرگونه عدم توافق ائیدنحوی که ارزیابی هر ارزیاب را بتوان با نفر دوم ت

 .خواهد بود در نقطه تبای  برابر با نما )مد( تواند انجام شود و نتیجه تر میهای آموزش دید  بیشارزیاب

های ، ضروری اس  که ارزیابان در آزمونشودهای متعدد استفاد  میوقتی در یک آزمایشگا  از ارزیاب

های قابل قبو  هایشان را در محدود همبستگی درون و بی  آزمایشگاهی شرک  کنند تا بتوانند ارزیاب

 گیری نامطمئ  اعتباردهی کنند.برای انداز 

گیری نامطمئ  درون تغییر رنگ، انداز  فردیهای رنگ براساس ارزیابی های ثباتآزمونبرای 

گیری نامطمئ  بی  آزمایشگاهی ممک  اس  درجه قابل قبو  اس . انداز  ±3/9آزمایشگاهی معموال تا 

که های آماری کمّی کرد برای ای اما ممک  نیس  آن را از طریق استفاد  از تج یه و تحلیل بیشتر باشد

ای هرحا  آزمون دور د باعث رخداد غیرمتعارف شوند. بهنتوانهر کدام می ،زیادی درگیر هستند عوامل

قسمتی از توسعه تجدیدنظر ای  استاندارد مشخص کرد که در حدود به عنوان  9996انجام شد  در سا  

 .ددهنمیرا نشان ها درجه بی  آزمایشگا  ±9/1اختالف کسب های آزمون شد ، آزمونه %33

 شود. به دالیل مختلف توصیه نمی باشد، ولیاستفاد  از ارزیابی دستگاهی مجاز میاگرچه  6-0-ث

گیری رنگ در استفاد  از ارزیابی دستگاهی با توجه به موارد نامتعارف شناخته شد  در معادالت انداز 

ری رنگ انجم  گی)کمیته انداز  CMCاگرچه ای  موضوع توسط  دلسرد کنند  اس . ،طیف ناحیه آبی

تواند خطا را در مقایسه ، استفاد  از ارزیابی دستگاهی میتحقیق شد  اس  (1متخصصی  رنگرنگرزان و 

ای مشخص آزمون دور  9996با ارزیابی چشمی همان آزمونه یک درجه یا بیشتر اف ایش دهد. در سا  

                                                 
1 - Colour Measurement Committee of Society of Dyers and Colourists 
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د که ناختالف داردرجه یا بیشتر  یک ،ارزیابی چشمی شان بادستگاهی نتایج هایاز ارزیابی 92کرد که %

 .رسیددرجه  9/9همرا  با برخی خطاها به 

در موق  استفاد  از ارزیابی دستگاهی ضروری اس  که روزنه مورد استفاد  ه  متناسب با طرح یا الگوی 

 آزمونه و ه  مساح  نوردید  باشد.

ممک  اد  از ارزیابی دستگاهی های نساجی استفپوشبرای برخی از انواع کاالی نساجی برای مثا  کف

گیری نور بازتابید  اس  به دلیل مشکالت مقایسه سطح آزمونه، نامناسب باشد. ای  مشکالت شامل انداز 

هر کردن  جدااز سطحی که قسم  بیشتری از منب  نور را جیب یا منکسر خواهد نمود و مشکالت در 

 باشد.رنگ در طرح می

ی دستگاهی دلسرد کنند  نیس  ولی باید فقط بعد از مالحظه موارد فوق ارزیابکه استفاد  از در حالی

 استفاد  شود. اگر ارزیابی دستگاهی استفاد  شد، باید در گ ارش آزمون درج گردد.
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